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 ةمدقم
 لايرغ قيفش دم ذاتس'الا ليلجلا خرؤملا لقب

 ةرهاقلاب, بادآلا ةلكب كيدحلا عيراتلل ذاتسأ

 نيطالسلا كلم غلب ىداليملا رشع سداسلا وأ ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف

 نانوب نم ناقلبلا لهأ حبصأو ءوفلا لاك رم هل رق ام نايثع لآ نم

 فقي ملو « ةينامثعلا ةلودلا اياءر نم نيينابلأو ةبلاقصو راغلبو نيبئامورو

 رجا دالب نوينامثعلا كلم دقف ءدحلا كلذ دنع ابوروأ ىف ةلودلا عاسق]

 ناكل ةئيدملا هذهىلع ءاليتسالاىف اهلشف الولو « انيف دنع مهشويج تلصوو

 جامدنا رصعلاك لذ ىف مث دقف ايسآىف امأ ءرخآ نأش ىطسولا ابوروأ خيراتل

 فشك ىتلا تارامآلا ىهو ء ىتاهملا ملاعلا ىف ةيلوضانآلا ةيكرتلا تارامآلا

 ايسآ ىفو « ابلهأ ةشيع نم ةفيرط بناوج نع هتلحر ىف ةطوطب نبا انل
 « كيلاملاو نيبوفصلا نم مبموصخو نيبنايثعلا نيىبرحلا حافكلاناك ا ضيأ

 نيطالس مكح دتماو مبكلم قزمتف كيلامملا ىلع ةرئادلا تراد دقو

 ذوفن نم هفالسأو ىروغلل ناك ام اوثروو رصمو ماشلا ىلإ ةينيطنطسقلا

 تايجاوو قوقح نمو قيرفآلاو ىنيلا رمحاللا رحبلا لحاس ىفو زاجحلا ىف



 دس فشل

 عاطتساد قف , كلذ ريغ ىلع مرمأ ناكف نويوفصلا امأ . ةسدقملا ضرآلاف

 طقف حالسلا دحب مهولب اقيلو - نيينامثعلل اوتبثي نأ هٌوافلخو ىوفصلال مس

 ىضمأ تناك ةيفيد ةيموق ةضونب مثوهجاو لب- ىاب ناموطو ىروخلا لعف اك

 « قارعلاوةريزجلا اوعضخم نألوآلا ملس ءافلخ عاطتسا ةقيقح « فيسلانم

 ٠ ةثيدحلا ناريإ مايق نود اولوحب نأ اوعيطتسي مل مينكلو

 ىلإ ىدأ ابعو مظعلا حتفلا اذه رس نع فشكلاىف نوخرؤملا فلتخمو

 مورلاو كيلاملا لود ضاقنا ىلع ةديدجلا ةيمالسالا ةلودلا هذه ةماقإ

 « تارامألاو كلاملا فاتخم نمنييبيلصلاو راتتلاتاراغإ هتفلخامو ةلاقصلاو

 ربلاف بورحلا نش ىف ناعمالا ىلإ رخآلا دعب دحاولا نيطالسلا اعد اعو

 - ىرأ ايف هلك اذه ىلإ ىعادلاو .ايسآو ةيقيرفأو ابدوأ ىف ٠ رحبلاو

 ةرصنل : هتضيب نع بذلاو نيضرألا ىف هدونب رشنؤ مالسالا ةرصن وه

 ركسعلا - رصنلا ةادأ ناخرأ قلخ ابلجاأإلو نايثع ةرامأ تأشن مالسالا

 ةينيطنطسقلا دم معتق و ةوصوقةحاسفف دارم دهشتسا ابليس فو « ديدجلا

 شيج كلس مالسالا نوصلو  هيمور  رخآلا ةيحيسملا ىمرك ىلإ علطتو

 اذه ظف+-و  ةرهاقلا ىلإ ءارحصلاو زيربت ىلإ لابجلا  كلاسملا رعوأ ملس

 ذوفنلا دادتما.نود لاحو ء لاتقل نيدايميف رمعلا نسحأ نايلس قفثأ ثارتلا

 ناييوروألا مدقت ٍضرتعاو هرزجو طسوتملا رحبلا لحاوس ىلإ فوروألا

 ةلودلاو ىمالسالا ملاعلا حبصأ نأ نذإ بجع الف . ةيبرعلا راحبلا هاجتا ىف

 | . دحاو ءىثل نيعسا نيب وروآلا رظن ىف ةينامثعلا

 حتتفلا بجومب روطت دق ىمالسالا ملاعلا كلذ نأ ىف كش نم سيلو

 ًاديدج ًادبع ادبي حمتفلا ك كلذنأ ىف كشنم سيل هنأ ًاديدج أ أروطت ىامعلا

 ثيدحلاانيراتلا ساسأ هئم لمجتنأخر ؤبلل قحيو  ةيقرشلا ابور وأممأ خيرات ىف

 ضخلانم نيثحابلا ضعب هيلإ ب هذ ام امأو ىنروآلا قرششلاو ىبرعلا قرشلل

 نييرصملانأب الثم لوقلاف : مسوق رظن لعموقيال نمْأَف ثداحلا اذه نأش نم



 وح

 نأو « نينامّعلا كرتلل مبعوضخ لبق كرتلا نم ماكل اودضخ دق مثريغو
 ةيرهوج اقورف لفغي كرتب كرت لادبتسا وه رشاعلا نرقلا ىف ىرجام لك

 نيبرصملا لاوحال صقتسم ىأ عيطتسي الو , كرتلا كح نم نيعونلا نيب
 دادنب ف قوجاسلا حلا ةعيبط فالتخا رادقم كردي نأ الإ نييقارعلا وأ
 نييمطافلا ديلاقتو , ةرهاقلا ىف ىكولمملا حلاو , ةمئاق ةيسابعلا ةفالخلاو

 ىلع نييقارعللو نييرصملل نيينامنعلا نيطالسلا مكح نع , ةرمتسمنييبويآلاو
 دنجلا فالجأن م تاعامج مبلقرعت وأ ءالؤه ديؤت ءتاوشابلا نم مهبأون دي

 4 ةرهاقلانيطالسودادخب نيطالسنم تاوشابلا ءالؤهنبأو - سانلا طالخأو

 نايبىذ لكل ةعماجلا ناسالا ةيبرعلانيواودلا كلت نم ةئياعلا مهترادا نيأو

 اوهش نيينامتعلاونيينامثعلاب اوقش برعلا نا قحلاو ؟ لضف بحاص لكلو

 نورقلا ىف نهلاو قارعلاو ماشلا خيرات أرق نم لك هكردي ءاقش برعلاب

 عوضخ نع (لاقي نأ هب ىلوأو ) لاقي اذه لثمو  ةريخالا ةعيرالا

 . ءىث لكف مهنع ةبيرغ ةموكحل نانويلاو ةبلاقصلا

 ةموكحلاكلتل تعضخىتلا  ةيبرعلاوةيبوروالا  ةبق رشلامماألانأ كلذو

 اذه ببسب تضرعت اهنأو ؛ نورق ةثالث ءاهز دوكرلا نم عون اهيلع ميخ

 ةرهاظلا ىه ةيخيراتلا ةدحولا نم انول اهتبسك أ ةدحاو ثادحأل عوضتملا

 .باتكلا اذه ىف

 هبعش نم نيبنامثعلا ماكحلا نوكل دوكرلا اذه بسنن نأ انل قح الو

 نكن لو ءدحاو بعش نم اونوكي مل نوينامثعلاف ؛ هتقيلسب ةظفاحملا ىلإ ليمب

 نين معلا مظن نأ ىلإ اذه . نيكاجلا ةفئاطل ءامتالا ىلع ةلالد الإ ةيناثعلا

 ىلع ناك ةسايسااو برحلا نوكشل لوألا مهنيطالس هطتخا امو ىلوآلا

 . ةردقملاو ةئورملا نم يظع بناج

 ممأ لاصتانود كش الب تلاح ةينايثعلا ةوقلا نأ ىلإ دوكرلا عجري دق

 .ًاصوصخ ةضهانلا ةيورآلا ةراضحلابو امومع ةيبنجالا تاراضحلاب ةلودلا



 -م قو ادم

 سداسلانرقلا ىفنييوروألا نآب ملي نأ عيطتسيال فصتملا ثحابلا نكلو

 نييحيسملانييقرشلل اومدقي نآل دادعتسا ىلع اوناكةنمزأللا نم هالتامو رشع

 نأ م ع ةصلاغ ةيده ىلعلا مهضوه تارمث ناطلسلا اياعر نم نييلسملاو

 بلغأ ىف ناك ةيوروآألا ةراضحلا مدقت نأ لبحي نأ عيطتسيال ثحابلا

 نم انوووأ ىف 5ل املا تارسأللا هب موقت تناكامل ًاقدارم مسا نيياحالا

 لاجر_ىلعألا دجنا لييسفنكلو  كولملارزأدشيو , دجال دس قبورحلا

 ليبس الف كلذك رمآلاو امأ ء لاملا لاجر لالقتسالا ليس ىفو نيدلا

 نودةيبوروألا ةضهلانم ةدافالا عيطتسي ناك ىنايثملا قرشلا نأب لوقلا ىلإ

 . هتيرحو هتلوجر نع لزني نأ

 تناك ممأ رمأ تلوت ةينامثعلا ةلودلا نأ وه دوكرلا ةلأسم ىف حيحصلاو

 نويناهعلاف .اهنعهليزي نأ ىلع ارداق ىنامثعلا محلا نكي مل ءايعالا نم عون ىلع

 ملف ع مجادأو مبتفو ميططخ كلذب دبشت « نوطعيالو نوذخأي ًاموق اوناك

 ىلع اوامعو ءضيرع كلم ىف مهءاطلس تحنعقوام اومظن نأ الإ 'مبنم نكي
 ةددعتملا ىربكلا لودلا نأش اذه ىف مهنأش , ليدعتو رييغت هيلا قرطتي الأ

 . ةيداعم ىرخأ ىربك لود اهددبتت نايدآلاو سانجألا

 حتفي ملو « ةديدجةيعامتجا وأ ةيسايسم ةركق ىلع نفإقايثملاكلملا مقيبلو
 نم اوفرعام ريغ ىلع ةفلتخلا مهاقالع مظنتل آباي نيفلتخملا نيديدعلا هاياعرا
 قارغج عقوم نمكلملا اذهل ناكام ةدافالا كلذب مبيلع تعاضق : .ىدابملا

 مدقت ىف رفاوبيصن نم اهلا اهل ممأ ىلع هلامشاتازيمزمو ء هعون ىف ديرف

 حبصأ نأ ءوسلا نم ةيناّْثعلا ةلودلا ممأ باصأام ىلع لدأ الو . ةيناسنالا

 ةزعلا قيرط ابكواسو اهئاقش نم اهجورخ طرش ةلودلا مكح نم اهصلخت
 . ةيهافرلاو

 ىف ىرعلا قرشلاو ىفوروألا قرشلا ميراث وه صلختلا اذه خعرانو

 تافآل نيقرشلا يمأ هيف تضرعت ر صع امبعبس دقو « قباسلاو ىلاحلا نينرقلا
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 نيفعضتسملابءايوقآلا ثبعو بارطضالاولالتخالاو كلا ءومس نم ةدحاو

 تبسنك او ! ةيقرشلا ةلأسملاىه «ةلأسم » نع ةرابع ممآلا هذه ريصم ناكو

 هلوق ىف قوش ابنع ربع ىلا ىه ةدحو كلذب

 « قرش مهلا ىف انلك نكلو «

 فروأآلا لخدتلاو ةيموقلا تاضبنلا ناف ع هذه ريغةدحو انل ققحتت و

 - مهلا ىف ةدحو نم ةدحولا لوحت تعنم ةيكرت ةببصع ىلإ ةينايثعلا لوحتو

 ظافتحالاو عفانملا لدابتو ةاواسملا ابساسأ ةدحو ىلإ - قوش لوق بسح

 قوقح نم ريغلل اب فارتعالا عم ةيموقلا ةايحلا تاموقمب

 ىلوت دقوشمدحلا رصعلا ىف نيف" رشلا ممأ خيرات روطنل لمت حرش اذه

 هضرع ليصفت- بادألا ةيلكب خيراتلا ةسردم ءانبأ ةريخ نم - سنؤم نيسح

 نم ريثكلاا ءىثلا هلئاسم بيترتو هفصو ىف فرص دقو « ناتكلا اذه ىف

 باتكلا نأ ررفأنأوهدبجي هونأ نأ رورسلا ربك أىنرسيو ء سردلاوركفلا

 ةيبرعلا ممآلا ءانبأ نم نيخرؤملا ةياتعب ريدج

 لابرغ ,ىيفش بادآلا ةيلك

 9١مل, ةنس ليربا



 ةمدقم

 سرإلل

 ١ ىقدآلا قرشلا :
 ةيخيراتلا ةدحسلا ع 5- مدقلا هخيرات ةيهآ ١ هخمرات ” اهرثأو ةيفارتجلا هقورظ

 ىف مهماقم - + ىقد”الا قرشلا ناكس عد ةراطخلا ةدعو عاد - ىندالا قرشلا بوعشل

 - ةراضللا

 ىمالسالا قرشلا ع ٠١  يمالسالا قرشلا ع و - ىمالسالا نطولا  مالسالا ةميبط

 ٠1١ - هغيرات ىف كلذ رثأو ودبلا تاوزغ نم ةراضحلا ىمح

 ةيمالسالا ةعومجملالخاد ةزيمتملا ثادحولا ل ح

 تايموقلا ع6  ةيمالسالا ةراضخلا ةدحو عاإ  هدحو لك تازيم ةسارد ةيمهأ

 ٠ زو ؟؟ ةيمالسالا

 ةيمالسالا ةسايسلا حرسم ىلع ةيكرتلا رصانعلا روهظ د

 تودلخ نا ةيرظن ةدقانم غ١  نارمعلا ةرئاد عه ب اهتعيبطو ةيمالسالا حوتفلا

 قد'الاقرشلا ىلا كارئالا قفدت و ةبكرتلا رصانملا لصأ . واب - ةبسابعلاةلودل لالحمشا ع لإ

 - 18 ةقجالسلا . ةيناماسةةلودلا  ةيكرتلا لودلا روبظ عه - ةسايسللحرسم لبع مهدوهظو
 6. نيينايعلا كارالا ضوب#

 قالا متفلا ليبق ىمالسالا ماعلا ه

 ةيركفلا سراف ةضبن 7١ - مالسالا لظ ىف ىمرافلا بعهلا ةضهت : سرق : الوأ

 ةيسايسلا سراف ةضبن ع #7 . رشم سماخلاو رشع مبارلاو رشع كثلاثلا نورقل لالخ

 ؟جايكرق مع ,ادملا ,دب ع #0 - هدوبجو ىوفصلا ل عامجا ع مس  نييوفصلا لظ ىف ةينيدلاو

 قاسأ

 ناس ح

 راسق

3١ 5 

 3م 1١

 6م 0



 تاظام

 ةضبنلا - مو - ريك الا سابع هاشلا ع4  مهتواممو نييوفصلا فلاح ىعست ابوروأ ع١

 مب  كيدحلا ىمرافلا خيراتلا .دبو سراف نم كارت“الا درط  ةيعيشلا

 ةيعيشلا ةضبنو هل نييوفصلا متف ع لونملاةراغ يقعهلالحمضأ : قارملا : اناث

 , 8م ةيئامثع ةيالو قارعلا ع »ب ىنايسلا متفلا ء مب قارعلا ىف

 ةيجربلا كيلامملا ةلود ع ؟8 ةيبيلصلا بورحلا بقع رعم لالحمضا :؟ رصم : اثاث

 ةراجتلا . ةمكارشلا كيلامملا ع م . دالبلامبفسم . ةفالخلاةدأعا . لوغملاو كيلاملا ءالو

 « - ١ ىناهلا متفلا ع م. ةيدنبلا

 - ةيرعلا لئابقلا قفدت - ةييلصلا بورحلا بقع ماشلا لالحمضا : ماعلا : اعبار

 توريةضين , ابوروأ عم ةيراجتلا تاقالعلا دب . مهنم كيلامملا فقوم ٠ ةثراوملاو زوردللا

 م و دالبلا لخاد لالحبضا.. ايوروأ نيو مني تافالملا ,دب , ةنزاوملا شاعتنا

 ةينابعلا ةاودلا و
 ”مجواييف فعضل !ناطاوم مم ةنامملامظنلا مج ىمالسالا ملاعلا ةدحو نودي كارتالا

 م. ىمالسالا قرشلا لالسمضأ

 ابوروا ةضهمت لذ

 ىركفلمدقتلا  ةيورو'الا ةضبنلا ةعيبط و  ةضبنلا نابا برغلاو قرشلا نيب ةنراقم

 684 - برغلاو قرشلازيب عارصلا ةدوع ع هب  ةييلصلا حورلاو ةضبنلا ع مد - ىلعلاو
 4٠ - ةيرحبلا ممالا ةضبني مهر .. راحبلا ىلاعارصلا لاقتتا

 درا كارتثالا تالواحعو ويد ةعقوم م 4م  ىلاغتربلا مدقتلا ع #4 ىرحبلا مدقتلا عئالط

 44 - نييلاغت ربلا

 ايكرتو اسفلا  ط

 ةيقدنبلا  ةيناّسلا ةلودلاو اسنرف نيب تاقالعلا ,دي ع غه . ابوروأ ىف ىنارعلا مدقتتا

 44 - رافساف ةدهاعم غب دراثوج ناس ع ؛4ب  كارت”الا دصل ايتوعدو ةسيئكلا -

 45 . ركولراك حلص

 ىطسولا ايسأ  ى

 نيب عازتلا ع ى. - صراف وحن ىسورلا مدقتلا ع عه . ناتسكرت 'حتفو ايسورلا ضوبن

 مم .. ابداصتقا دنهلا وؤغت ابوروأ ء إب دم ريمو ناففالا ةضيل ع ه١  ايكرتو ايسور

 ه4 .٠ ىمالب

 نر

 اريد

 فل

01 

4 

4 

 قب

46 

4 

4 



 ه9 ه6 رصم ل كل

 - هم نييسنرفلا مامأ مهتيره و هب  كيلامملا عع ه  ةيرصملا ةيموقلا روهظ ,دب

 هو ةبابمأ ةعقوم

 هس هو نيبلسملا سوفت ىف لوالا ءاقللا رثا . ل

 دالب ىلا نييببوروالا ةرجه ع 11 - لصانقلا ةوق روبل ع. - ةيقرشلا بومشلا عزف

 . 88 ةيبصيلاو ةيموقا! - عيرسلا ضوبنلا #3 - سال-الا قرشلا

 قئثلا مسقلا

 ةيفرشلا ةلأسملا ةأشن

 ١ ىندالا قرشلا دالب ىف ةيسنرفلا عماطملا 2087

 قرشلا دالب ىلع ابوروأ لود عاز“ ع / ايوروأ نم نيلملا فوثل ةيقيقحلا بابسالا

 هسيراشمو نويلبات 6 و١ تازايتمالا عال. فيليف زيكرملا  اسنرف قوت ع وو قدالا

 . الاب ةيقرشلا

 0 لف يعم لع ةيلرعلا ةلاححاب ةسنرفلا ةلخلا
 ايكرتو اسنرف نيب تاقالعلا ع 9/6  نويسنرغلا نولاحرلا عا“  رصم ىف اسنرف عماطم

 ارتامبنا فقره بو - ةلحخلا ذاقنأ ىف ريكفتلا ع واب - هياوبود رييوأ عالج  ةلخلا ليم

 م. رسم ىف ةلبخلأ لوزن عاالؤ - ابنم

 ١ 5 رق نورت تاج
 نويلبان ةلمح ع إب - رصع فصو باتك 6 ه١  ةيسدنلاو ةيعارزلاو ةيملعلا مهدوبج

 نيع ةعقوم 6 م4 - شيرعلا قافتا تاضوافم ع 44 - نويلبان ليحر م مس  ماشلا ىلع

 ديدج دبع دب : ةلمحلا راثآ ع هوب - رصم ىرم نييسئرفلا جورخو ونيم ع م1 - سمت
 مح - رمل

 اك ا ا ا لور سرب لإ نعل نيو نب اقم نان 00

 مثيب رصملا سأي ع وج  ةسايسلا حرسم ىلع نيرصملا روبظ ع نه - البلا لالحمضا
 ٠١١ - ىبايسلا مهذوقتو ,املعلا وهب  لالقتسالاةركف ,وعن عاوبب . كارئالا



 ب ق]

 مركم ربع ديسلا ب مه
 رثأت له ع +٠١ نييسئرفلا نم هفقوم ع ٠١7  هلويمو هراكفأ - هتيصخشو هتأشن

 معزتي ربع ديسلا ١٠١6  كارثالاو ربع ديسلل « ٠١6  ةيسنرفلا ,ار الاب رع ديسلا ريكشت

 ١٠م ةيرصملا ةضبنلا

 رصم ىفءاقبلا عزاتت و
8# 

 « 1؟الىسيدبلا ع 1١9 تويسنرفلا ع 1١ - ريطجتالا عوج كيلاجلا ع ؤ١ه  كارئالا

 دمهتاكرح ع 995 - ىلع دمتو رمع داتا ع 196 - لمملا ةرورضب ربع روعشو ةلاحلا مقافت

 ١؟ه ىلع دمع ةيالو ىف دي اسنرفل له 6 ذؤم  ىلوثالا ىلع.

 ةيرصملا ةروثلا - ز.

 مركم ربع ديسلا ةماعز ع ١95 - ةيونعملا نييرصملا ةلاح ع ١م - ةيرصملا ةروثلا ةعيبط
 ٠94 - ىلع دمج ةيلون ع ١89  كيلاملا ةعزه ع١ - ةيرصملا ةروثلا تامدقم عام.

 614١ - كيلاما ةمئاغ عالم - ةروثلا دوقي رمع ء )مو - ىلع دمع نع نييرصملا عاف

 ىلع همم عوم# د مركم رمع ىفت ع ١67 - ناديملا نم نييرصملا حني ىلع دم

 ١١45 - تويرصملاو

 رصعب ضبني ىلع دمش - ح

 هدارقنأ عام - هتاياقو هلئاسو ١4 ١  اسنرفب هتقالع عاؤد ىلع دمت ةيصخش

 - ىلع دمت تاحالصأ ةعببط م 10١ ىلع دمج ةضبن نم نييرصملا فقوم ع ١49  'لمعلاب

 دمع ع ١64  هنم نييسنرفلا فقوم ع +١6 هيلع ,اضقلا نولمعي و هتوفوختي زيلجنالا عاوم#

 ١وو ب ةيلعلا ةلودلاو ىلع

 ةيسايسلاهيمارمو ىلع دمع # ط
 ب لمعلا ىف هعارسأ ءاؤ56 هتيعرو ىلع دمع عابر  ديدبتلا ىف ايلاغ اددجم ناك له

 ةسارد ءا4١ - ةلودلل ىداصتقالا لالقتسالا ىف هتيرظن * 1+  شيجلاب همايها ع جه

 ازل# - هلق بارسأ  ١ابإ# عا؟ب ةيمالسا ةلود ءاشن] ىف هتبفرو ةيسايسلا هيمارا ةيلياحت

 ضوبنلا نولواحي كارثالا - ى

 ةونلا راينا برق ايووا ساسحا « وبس -. كارنالا سوفت ىف نوروثالا موجملا رثأ
 دب ع 1900  ةيقرشلا ةلأملاو نويلبان ع6  ةيقرشلا ةلأسملا ةأعن عدول - ةياملا
 000000 ٠ ؤاله-ايلعقو حالصالا ةلراحل ىلامجا زجوم عسب  ايكرث ىف حالصالا

 رشع عسانلا نرقلا لئاوا ىف ةيمالسالا دالبلا ةيقب نع ةحنلا# ك
 ةنامتسالا نولواحب سرفلا « ١إبو -- ىلع متفهاشلا ع ةالإ  ايسورلاو سراف

 ل

 ل ا

 لنيسلسا
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 ننوسشتم

 اريال#

 الاد



 ب ل حا

 ةروثلا  صالخلا لواحت ةيمالسالا بوعشلا س نيتشتكتف ةدهامم ع 18. س نييسئرفلاب

 جم ةيناثلا ةلودلا ىلع

 كلاثلا مسقلا

 ةيمالسالا ةدح ولا كنت

 ةينايثعلا ةلودلا لع ةروثلا ب ١

 رويظ ىلع دعاس ةيورو“”الا ةراضحلا - ١م اهتاموكح ىلع ةيمالسالا بوعشلا طخس
 . 180 ةيعاتجالاو هيسايسلاو ةيتيدلا تاروث دي ١م تادوكملا فعض

 ةيناهتعلا ةلودلل ىنيدلا ماظنلا ىلع ةروث . نويباهولا كك

 روبظو هضوبن .١9 باهولأ دبع نب دمت ١م, ةيميت نبا  ةياعولا ةكرحلا تامدقم

 - +١ ىلع دمحم نيمتست ةلودلا - ؤوإل ةيناثملا ةلودللا برعلا دالب ةيمخأ - ١9١ هتوق
 تارامالا ةيقيو نولاوحنريلجتالا تاغتلا - !بو برعأ دالبل نيب رصملا حتفل ةيسايسلا جئاتنلا

 . ١و ةيلحاسلا ةيرعلا

 نادوسلا مف _--

 -مم.و ةيرصملا ةعارزلا بيلاسأ لاغدإ ةلواع - م. دالبلا ريضحت ةلواحع  ؟وم هيابسأ
 ,.مليثلا ىلاعألل] رصم دود دادتما ع ”.م هديدجصو ايرادأ ةميظئتوللاملا نادوسلا باب حتق
  ناقايلا تاروث - د

 ةروثلا ,ىدابم - ”.5 سيروك رعاشلا - ؟١و سيراكول ليريس - 7١ غ ناقلبلا بوعش
 - الو رصم لخدت م.و اسمنلا لخدت - 04 حباذملا -ام.9ب ابق ايسور عبصا - ةيئانوبلا

 باحسن م19 نيراون - نانويلا لالقتسال ارتلجتاو ايمورلا ىعس . مو١ ارتلجأ لشدت
 باو فئردأ ةدهاعم - ماع رصم باحتتا دي ايكرت فقوم - م9١ نائويلا دالي نم رصم

 ايكرتو رصم نيب عارصلا  ه

 : لودلا فوم - موب عارتلا ردي - ماؤه ةينامثملا ةلودلا وحن ىلع دم روعش ةقيقح
 عازنلا لوكتو لخدتت ايسورلا - #9. ىرصملا ممتفلا لبق ماشلا لاع م04 اسنرقو ارتلجمأ
 الرق نكرم - مانو لبماك كوئاب - مب6 ىلع دممو نوتسرملب - مو# ةيلود ةلأسم ىلا
 راضقلل لمعت ارتلجنأ مو ىملك_راكتم ةدهاعم  ببو ةيعاتوك ماص .. 70+ تناقبللا ىف
 9,“ ىلع دمحم رصتنت اسن رفاجس» - ةيناثلاماشلا برح ريثت ارتلمجما - مسح ىئيسني - ىلعدمم ىلع
 4*8 184١ ةئس وياما نامرف- ؟مباسنرقمجارت ماعلا ةررث_ مج ماعلا هايم ريببأت

 م4141

 ةقلادمع ا١ذ4خ

 نانيسمللا

 يلو بسس اللا

 نايف



 تع م كل

 ايكرتف حالصالا ةكرح و
 ةيورو“لا ةمظنالالاخدأىف ريكفتلا ب معبكب ىثتك ةكرح س ؟غ١حالصالا تامدقم

 ب ؟:ب هتالواعو ثلاثلا ميلس س املعج حالصالاو ناطلسلا نيب تلاح ىتلا تابقعلا ب م ع

 - ديجلاد مناطلسلا ب بع ةءاجلخفي رثطش ع ممعاشاب ديشر م٠٠ هدوبجويباثلادومم

 - تقوم بهو حالصالاةكرح لمف بابسأ - بوو ةيعجرلاراصتلا # موو اشاياضر
 ناطلسلا  ؟و» ديجلادبع ناطلسالزع ب 9 ايكرث فحالصالا نم ةيورو"الا لودلا

 54 ميدقلا ىلا ةدوعلا . مو#م ريزعلا دبع
 ماسقلا 0

 ةضبنو ماعلا وحن لودلا هاما بوب ايروأب لاصتالا رثا مجد ىرادالا ماشلا ماظن

 زوردلا ,ارمأ 9# ب ةنراوملاواسترف مايا نانيل ب مهي ميورازجلابقا ديع # مي جاكع
 تامدقم  ماب# ةنراوملاووردلا نيب ةنتفلا مقوتةينامثعلاةلودل | باهشر يشب ريم“ الا # ممم

 نوريثي ريلجتالا  موبو هيفرصم ةنوكحوماشلل ىرصملا حتفلا ب ميغ ةياثلا ماقلا برح

 ةدوه س مالج ةيرعلا ةلودلاةركف بم مهرب ماشلاة روث بس مال رصم ةموكح ىلعماشلالهأ
 سم١ ةينيدلا امماطمو اسنرف ب ؟مخ٠ ايداصتق[ ل غوتت ارتلجنا ميو كارئاللماشلا
 هيقنتسأ ورب ةياعورشننا رتلجنا # ؟8» ةيسايسقوفح يلا تازايتمالاروطن - ١١ سورلا عماطم
 م ايداصتقاو ايونعم ماشلا لتحن ةيرو' الا لودلا مع

 مرقلا رخل بيسر خخ

 9م لويتسابسم ب مم برخلاردب سس اهتراثا ىف ارتلجما عبصا سوهو اهبايسأ
 سيراب رمتؤم ب 9/84 نييسنرفلاو زيلجتالا رود انهي برحلا ىف كارتالا روح

 دو كارتاللةيط ةصرف ل مهو عالومد ةنم

 برغملا  ط

 طوقس رثأ ب ؟و١ هيف نييلاثتربلاو نابسالا مدقت ب موه برتملا ةينيدلا برملا
 ب موال نلدنالا ىفلسم ذاقلال نونيتي برغملا وملسم ب موا برثملا ىف سلدالا

 وراثانوردب ب ١و( نيب روالاو ةبراقملا نيببرحخلا ب مدمس ىيدلا دابجلا ندثول هئصرقلا

 ماظن بس بود اسوريرب ناوخالا ل موو ةيمالسالا ةمورجملا لدي برغللا ب موو

 راهدزا بم موو رئازجلاو سنو: ىف ناطلسلاىلع عازتلا ب موب برثملا يف ىتابسلا محلا

 ىدبو اسئرق رروظ سم #., ايئابسا لالعبضا ب موك هتعرقلا لاسعأ عاسلاو دالللا
 برغملا ىلع روثي ابروأ ماعلا ىأرلا بس م.م نولبات توئاس بس م.» برثملاب اهلامتا
 ب ".04 برغملا نوئش يف نييسئرفلا لشدت بم م.م رئازجلا نومجاهي رياجنالا بس م.ع

 نيسح ىادلا ب م.و هنصرفلا هلأ فحل لباشال سكا رمؤم ب ؟.بب دالبلا لالحمشا

 لاقيد“ ب باب ىركيلا تويد سم موب ىئارجلا ممتف ىف ايدج ؛ ركشي كايتلوب ب موو

 ءم١/ ركرجلا متفت اسنرف بس مز1 ةحورملا ثداح مو

 افادت

 نك اسس

 نا ل

 اننا راسم



 اقرش هيلي امو قارعلا - ى
 ع 9١# ناريأ راوجب قارملا رأت ب مم# اهغيرات ىف اهرثأو قارعلا دالب ةعيبلع

 تارازرم ب ؟9 برعلاو سرفلا نيبقارعلا مو ايرف هيلي امو قارعلا ,نيب تاقالعلا

 كارتالا ةموكح مب اديدج ارصع أدي. ىاثملا متفلا # مب قارملا ىف ةعيشلا
 جيلخلا ىف نيلاغتريلا روبظ ب منو سرافو ايكرت نيب هيلع سفانتلا ماله قارعلا ىف
 كلرتلا ةالو 9و م٠ برملاو كارتالا نيبو مهني عارصلا ب 5م. ىسرافلا

 مباسلا نرقلا قدادغي . 6# قارملا ىف لئابقلا رارقتسا.دب ممم عاطقالا ماظنو
 ب 598 بايسارفا ةرسأو ةرصبلا لاصقنا مم لصوملا لالقتسا بس مسج رشع
 6 كني ةرصبلا ىلع ءاليتسالا لواح سراف لس مب جيلخخلا نولخدي نويدلوهلاو زيلجالا

 "م7 رشع عباسلا ثرقلا لالخ ةرصبلا # معو نيبلاغتربلا نوئري نويدتلوملاو نيلجنالا
 لس م64 قآرعلاب ةيئارو ةموكح ,ىعني اشاب نس ميم ةرصبلا لالقتسا ىلع ءاضقلا

 ؟4+ كرتلاو ذانفالا نيب برحلا - م+ ناتسناففأ ةضهن ب معه ةيبرعلا لئابقلا ةروث
 كارتالاو سرفلا نيب #١ ةنس ةدهامم ب «ئمب قأرعلا وزي ردات ب معإب ىلوق ردان
 ىف ةسكارجلا ىف كيلاملل ناطلس روبظ .دب ب مئو لصوملا ىف ليلجلا ةرسأ س مج
 لالقتسا. ب بم» كيلالل نوديكحي كارتالا ب مو. اشاب نايلس سم "عو قارعلا
 ب مهم قارعلا نوددهب نويباهولا سس موج ريكلا ناميلم بس هع قارعلاب كيلامملا
 دالبلا زيلجنالا ذوفن وم 0 قارتلا ىف ةيوروألا عماطملا  مد# اهشاب هواد

 لالحمضأ ,دب بس »يو ىنسك ٠ نوفشكتسملا ب مده دنيا قيرط قارعلا ل
 ميإب حالصالل لمعي دواد  ©بإ قارعلا ىف ةيراشكتالا ىلع راضقلا # م. كيلامملا
 قارعلا ةدوع  ؟موبإب قارملا كيلام ةياهن ل وهبوب دواد لزع يع قارعلا تابكش
 قرط ل »م. هديحوتو هريضحت قى كارئالا دوبج ل ميرو كارتالا ناطلس ىلا

 ملح تالصاولل

 ةماع عجارم

 مه+ ةيرع عجارم - أ
 4.١ ةجنرفأ ؛مجارم - ب

 فاشك

 ص

 ناسكنا

 امس
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 مسسا مل سس

 هماظنو باتكلا عوضومب فيرعت

 بوعشلا نيب ةيراضحلاوةيسايسلاتاقالعلاةسأ ردباتكلا اذه حوض وم

 ضوبنلل ةيمالسالا ممآلا دابج عبتتو « ةييروآلا لودلاو ةيمالسالا
 « نافرعلاو ةوقلاوقرلا ريماضم ىف هيلإ تلصو امف ةيبرغلا ممألاب قاحللاو

 ةيمالسالا ةيقرشلا حورلا ةظقي عبنت ىلإ صاخ هجوب مامتهالا فرصنا دقو
 ةنهارلا ةراضحلا لظ ىف ديدجلا اهداليمو اهشاعتتأو

 قرشلا ناكس خيرات ىفاهرثأو ةيفارغجلاةئيبلل فصوب باتكلا أدب اذهل
 خيرات لمجأ مث « ةدحولا هذه لماوعو هلهأ ةدحو ىلإ راشأو : ىندألا
 «نييناممعلا كارتآلا روبظ ىلإ ةيبيلصلا بورحلا ماتيخ نم ةيمالسالا ممالا

 ءايعآلاو دوخلا دنع اليوط فقوو , كارتألالظ ىف ممألا هذه لاح روصو

 ضوه ىلإ راشأ مث « ثيدحلا رصعلا لئاوأ ىف ىالسالا ملاعلا المش نيذللا

 .ىنرغلاوقرشلا نيملاعلانيب لوألا .اقللا فصوو  قرشلاوحنابمدقتو ايروأ

 ىلا راثآلا ةسارد نم دبال ناكدقف برغلاو قرشلا نيب ءاقللا م اذاف

 نمةيحان لكف كلذ ةسارد ريسعلا نم ناك املو ؛ ليصفتلاب كلذ لع تبتر

 ضوهوهلاصتالا اذه حئاتن مظعأ ناكاملو , ةدح ىلع ىالسالاملاعلا ىحاون

 ىف نيملاعلا نيب ءاقللا ةسارد انلعج دقف ع ةئيدحلاةيرصملا ةمآلا روبظو رصم

 . هتجيقت انعبتت مث ةيبرقلا هجيئاتتو ءاقثلا !ذهانفصو : ىئاثلا مسقلا عوضوم رصم
 نيعرسم انررم كلذ نم انغرف اذاف , لعدم ةماعزب ربصم ةضب: ىهو ةديعبلا

 ىمالسالا ملاعلا ىحاون هيقب

 «لاصتالااذس دعب ةيمالسالا بوعشلاروطت سردن نأ كلذ دعب اندرأو

 ديدج نم ابسفن هانب ابهتلواحو «' ةيبرغلا ةراضحلاب رضحتلل اهحافكو
 مامأ انهضو اذإ الإ ىتأتي نا كلذنأ انيأر انتكلو , ةراضحلا هذه سسأ ىلع



 عع تت

 نأ ىلإةيبلصلا ب ورحلا ماتخ نم ممالا هذه نم لك خيراتل ًارجوم .ىراقلا

 « ثلاثلا مسقلا كلذل انصصخف « هجول امجو ةيبرغلا ةراضحلا مامأ تحبصأ

 . اراغص الوصف هائمسقو

 دنع .ىراقلاب فقنذناو , ناث ءزج ىلإ لوصفلا ةيقب ءىجرن نأ انيأرو

 « ةظقيلا رود ىلإ ةيقرشلا بوعشلاب انلصو اتال «ءرجلا اذه ىف دحلا اذه

 .ديدجر ضع ىلإ ابليس سلتت تقفطو طيسولا رصعلاتامالظ نم تجرقت

 « لبم ىلع ةيضاملا ةرتفلا سردي نأ ءىراقلا لواحل دحلا اذه دنع ائفقو

 ةساردلا نوكنت ىتح ةيجيرفالاو ةبب رعلا عجارملانم ًآدج ايفاو اتبثهل انمدقف

 . ىلا ةيمالسالا ممالا خيرات ةيقب هللا نذاب ةيلاتلا ءازجالا ف سردنسو
 . ةركفلا كلو ماظنلا اذه ىلع ىربكلا برحلا دعبانم

 ان ان

 لاب رغقيفش دمح لجأآلا ىذاتسأىلا ركشلا تايآ صلخأب مدقتألل ىنناو

 نم هب لضفتام ىلبع ةيرصملا ةعماجلاب بادآلا ةيلكب ثيدحلا خيراتلا ذاتسأ
 . نيئراقلاروبمج ىلإ ميدقتلا ف رشو داشرالاوهيجوتلا لضفو ةياعرلا نسح

 بادألا ةيلكب طئارخلا ةدام سردم نسح لماك دوم ذاتسألا ركشأو

 هعوضومل ل مكم ريخ تن أكف باتكلاةطب رخ مس رب لضفت دقف .ةبررصملا ةعماجلاب

 بتكلا رادب فظوملاىدشا اع ديعس دم بيدآلا لضف ىسنأ الو

 ىدنفا مهاربا ليربج خالاو , عبطلا براجت ةعجارمب لضفت ىذلا ةيرصملا

 . باتكلا فاشك لمع ىف ًاروكشم ًادهج لذب ىذلا قحصلا

 اه. مايقلا نم انوجر اف , ةياعرلا نسحب ةيناثلا ةلواحنا هذه ءارقلا لبقتيلو

 « انرضاح ىف باوصلا ىأرلاو « انيضامف قحلا لوقلاىل] مهايإو لصق نأ الإ
 فلؤملا ؟, اريخآو الوأ هتلدجلاو ع اندغ نع ىداه اأبنلاو

 آني َي] ةراقا ف ايرض



 تيدا رضعلا تاودتع





 مل ل

 هيضام فو ع خيراتلا ىف هماقملريسفت ىالسالا قرشلا عقوم ىف

 ثدح امم ريثك نع أبن هرضاح ىفو ع تاراضحلا ةانب نيب هناكمل ناب

 . مايالا ليقم ىف ضرآلا هجو لع

 « ليصفتلاوأ نايبلا ةدايز ىلإ جاتحي الرطخلا حضاوف عقوملا امأف
 ,ةيناثلا رشوأ ىلوألا ةيداع نه لس داكيال ءايسآو ايوروأنيب زاجموبف
 رحبلا ةقطنم ىمسي ايف عشبي هءظعمو ةةلدشملا ةقطناأ ىف وهو

 ريصقلا ءاتشلاو فاجلا ليوطلا فيصلا تاذ  طسوتملا ضيبألا
 حانملا هتابج ىلع بلغو , فافجلاو ةرارحلل هوج ىلاف ع رطملا ليلقلا
 ىلا ةعساولا ىراحصلا نم ةعوت هتطيرتخ تحبصأو , ىوارحصلا
 ربت فافض ىلع .ىراطلا بصخلا نم نوكي ام الإ اهلاصتأ عطقي ال
 كلذل ًاعبت هيلع بلغو « برعلا دالب تاحاوك ةحاو وأ لينلاك

 هيف بصخلا عقاوم تحبصأو « ريخلا دراوم ةلَقل ىداصتقالا رقفلا
 نيحلا نيب اييلع بت , خيراتلا رْخ نم مهطامأ هجتمو هناكس دصقم

 ةبرخلا ودبلا فصاوعو « حايرلا اهعفدت ةكلبملا لامرلا عياوز نيحلاو
 ةحالملا لع نيعتال ةيلمز ةطسبنم دالبلاهذه لحاوسو ء رقفلا ابكرحي

 مهيلع تبعصو ؛ نييوارحص نيبرب اوحبصأو راحبلاب اهلهأ ةلص تلقف
 ىلع طغضلا دتششاف «نينسبلا ىلاوتب ومني مثددع لظو : ةلحرلاو ةرجحلا
 داكي ال ,ةارغلا اهيلع بقاعتو اهيلع عزانتلا رثكو ةبصخلا تابجلا

 كلتو , نورخآ موق اسيياع مهلغي ىتح موقل اهف رمالا مقتسي
 ابجرختسا , هتمدقم ىف نودلخ نبأ اهنع انثدح ىتلا نارمعلا ةرئاد ىه

 كلذ ريغ معناننالل ءاهدحو ةيمالسالا لودلا خيرات ىف هتاظحالم ا
 .٠ ىتدألا قرشلا دالب ريغ ىف تاراضحلا ريس نع

 عباوزلا نم تاقلحلا ةريثك ةلساس نم تيأراف» هيضام امأو

 يمالمالا قرشلا

 ةيقارتجلا فورظلا

 خم رات ف كلذ رثأ

 هنوداخ نبا ةيرظن

 نم ةلودإ نوكي الف ء بصخلا عقاوم ىلإ ىراحصلا نم بب“ ةيرشبلا



 ا 1

 « اهتازيموابتيصخش اهل ةراضح ءاشنانم اهنكمب ام لجاألالوطنم هلود

 نم دجن ام لامعتسا نست نأ اهادحا هعيطتستام ىراصق نوكي امناو

 هالوتيل ةعرسم هكرتت مث ؛ لقصلا ضعب هلقصت وأ ةراضحلا ملاعم

 لاقيام اذهو « ةورثلا عبانمو ةيدوألا ىلع اهنوبلغي نيذلا ددجلا ةازغلا

 ةسايسلا حرسم ىلع" اهروبظ رثكص ىلا ةيمالسالا لودلا نع

 ركشبت ملو . ةراضحلا نم هتاذب آمأق آول اهادحا فلخت مل . ةيقرشلا

 نم ةتوافتم تاجردب اهيلالصوام تامعتسا امنأو ء ابنم اليصأ اول

 ابلقص ىف ديعب وأش ىلإ قفوب نأ عاطتسا اهضعبف ع ةراجملاو قذحلا

 « ةيرعلا ةلودلاك« ديدج هنأ قارلل ربظي ًاعباط تذخأ ىتح اهييذبتو

 طيه وأ هدجو اك ةكرت لب ةراضحلا ملاعمنم هدجو امب مدقتي ملابضعبو

 ىف ةعيبط ىلإ عجري ال اذه لدلو م ةيك رتلا لودلاك ع ءىبثلا ضعب هب

 فقوتيو ,ابيف تدجوىتلا فورألا ىلإ عج ريامردقب ءارسفن بوعشلا

 ةنينأمطلاو ءودحلا نم ال حاتي امو ةلودلار مع لبع كالذك ريبك دح ىلإ

 . تاراضحلا اهفاطعا ىف ومنت ىلا

 اهرفوأو ىتداألا قرشلا دالب فتربظ ىلا لودلا دجمأ تناك اذهل

 رج ف هتيدوأ تنكس ىنلا ع ةميدقلاهمأ ىه « ةيملاعلاةراضحلا ءانبوف امبس

 تناكاملوءالو قعمادشتمأو متاهتاراضح تمنف لب ؤطلا تق ولاا سيت أفؤيراتلا ميدقلا هي رات ةيبهأ

 تيلسدقف قباسهيف ةماقالا ىلإ ابقبسي ل ؛ءالخ قرشلاو تلبقأدق معلا هذه

 « اهتيصخشو اهتازيماحل ةيلصأ ةركتبم تناكف ىجراخلا ريثأتلا نم اهتاراضح

 قرشلا ةعيبطف اهتعضو ىتلا سساألا تلصأت دف رمعلاةليوط تناكاملو

 ةلودابنم لستال ىتلاو « ىنختالىثلا هعباوط نم اعباطتحبصأو ىندالا#
 كاذب ديرأ نأ فرع دق ءىراقلا لعلو « هخع رانا ىرحي ىف ربظت

 ةيداملا سسآلا اتعضو نيتللا نيتمدقلا ةيروشألاو ةيرصملا نيتراضحللا 2روشآو رم

 نماسأ تعضو ىلا ةيليئارسالا ةلودلا ميةيملاعلا ةراضحلل ةيسايسلاو نيب
 سا ىب ةلود



 سم حن دسم

 وه اذهو , كلذ ىلإ امو ةفلفو نيد نم ةماعلا ةيركفلا ةراضحلا

 كلذ ادع ام امأ ع ةيملاعلا ةراضحلا ءانب ىف ىتدألا قرمشلا دالب بيصن

 سانلا نم رفن نظي دقو , دوجوم ما ىلع ةدايزوأ ءثوروابيذبق
 ةقيقحلا نكلو , ةيناسنالا خيرات ىف هل رطخ ال طيسب رودلا اذه نا

 ناسنالاب لقتتا هنأ ملعن نأ ىنكيو ء رطخلا نمآدج مظع بناج ىلع هنأ
 شويجلاو تاسايسلاو تاموقملا تاوذ , ةمئاقلا لودلا ىلإ ةوادبلا نم

 أدبي ىتلا دباعملاو «ةليمجلا ةيرجحلا ىقايملاب ةرماعلا ندملاو تايرحبلاو

 . ىنأسنالا ريكفتلا خئيراتو ىملاعلا نفلا خيرات اهدنع

 باسأب ةذخآ لازتال ةئشانلا تادحولا نم ةعومجف هرضاح امأو
 كلذك ةلصلا ةديدش ءابوروأ ةراضح ىلع داهتعالا ةديدش ع ضوبللا

 نم نول ىلإ سماألا رخآ اهب ىهتتيس امب ع ةصاخلا اهتعيبطو اهيضامب
 هل نوكي امبر لب ع مويلا ةمئاقلا ةراضحلا نع ريثك ىف.فلتخي ةراضحلا

 . مايآلا لبقم ىف ثداوحلا هاجتا ىف ديعب رثأ

 نانتنل

 نم رود ىأ ىف ىداآإلا قرشلا خيرات ةسارد نوديرب نيذلا ىلعو

 اهيلع موقي ىتلا لوصالا ةباثب ىه قئاقح عبرأ اوظحالي نأ هراودأ
 . خيرانلا اذه رهاظم اهتوض ىلعرسفتو هخيرات

 ىه امإو , طقف ةفارنج تسيل ىتدألا قرشلا ةدحو نأ اهوأ .

 ميلاقألا هذه مضق ىلا ةيفا رغجلا دودحلا لخاد فذ , بلاغلا ىف ةيخضيرات

 دجت ءايسآ بلق فىهتتو ىملطألا طيحنادودح نم أديت ىتلا « ةيمارتملا
 «ةيراقتملا ةيصخشلاو صاخلا نوللا تاذ ةراضلا نم ى رخخأ ًادودح
 قارعلا طبرت ىنهذلا طاشنلاو ةايحلا بواسأو ريكفتلا نم ةلص كانه

 امدح ىلإ قافتا كانهو ,ىرصملاب ىروسلاو ىروسلاب ىنرعلاو ىنرعلاب
 مالسالا ىلإ ةدحولا هذه درمسيلو  لامآلاو قالخالاو قامآلاف

 هرضاح

 قرثلا ةدحو - ١

 ةيثع راثلا ىمالسالا



 ردتكسالا ةوزغ

 ةيبشلا ةراضحلا

 هنليلا

 بنا 15[ مم

 عضو ريثكب كلذ نم مدقأ ىه لب « امهدحو ةيمالسالا ةراضحلاو

 ةردلل . هنم تاعج ىتلا ةعساولا مهتاوزغب ةميدقلارصم كوام اهساسأ

 ةدصت تذخأ ةميدقلا رصم نمو ا ةدحو  خييراتلا قلوالا

 لك ىف نمزلا عم ترشتتا ىنلا ةيوقلا ةراضحلا هذه محدقلا رصعلا لوط

 كرتشت تحيصأف ةينارمع ةطبارههلاقأ طباور تدارفىتدألا قرشلادالب
 ايلكو ؛ةموكملا ةمظنأو ةلودلا ةسايسو ىرلاو ءانبلاو ةايحلا بيلاسأ ىف
 ىقداللا قرشلا ملاقأ مضت 7 ىلا طباورلا ىلإ مايأألا تفاضأ نمز ىضقنا

 لبق ردنكسالا ةوزغ تناك ىّتح « الاصتاو ةوق اهديزت ةديدج ةطبار .
 ناك ذإ ؛ةيركف ةدحو هدالب ىلع تفضأف , نورق ةنالث وحنب داليملا
 « ةسايسلا تاراصتت|نم ًارصنال ةراضنلاحسوتف نم ًاحتف ىتودقملا وزغلا

 « هتوم ةيشع مدهت ةيردنكسالا ةيروطاربمالل ىسايسلا نايكلا نأل
 , تراس اهْيح ندتكسالا شويج ابتفلخ ىتلا ةراضحلا روذب تبقبو

 نم نرق الإ وه اه « ةيقرشلا ةيلقعلا ىف ةحخلاص ةبرت روذبلا تدجوو
 ضعب ةديعب ع ةديدج ةراضح قرشلا دالب ىف ومنت تأدب ىتح نامزلا
 ةيحورلاب هبشلا ةييرق ع اهتفسلفو اهنفب ةينانويلا ةراضحلا نم ءىثلا
 ةببشلا ةراضحلاب نوخرؤملا اهنرعو قيمعلا اهريكفتو ةيبقرشلا
 ابيلاسأو ةراضل+لا هذه تحبصأو , ةينيليملا نع اهل ًازينمت ةينيليلاب
 2س الو فعّصي ال ىذلا هطابرو بيرقلا قرثلا عياط « , اهتازيمو

 اهتاوردم,تدخأو 5 الماش ًاقيمع ًاروطت روطتت ةراضحلا هذه :فاذخخأو

 ,ةيردنكسألا ىلإ سراف بلق نم ىدآلا قرشلا دالب تمض ىتح
 ةبقرشلا « ةموكسحلاو ةراملا ةيقيرغالاندملا هيحاون ىف مجتت تذخأو
 ةيفسلفلا سرادملا ندملا هذه ىف أشنت تذخأو ء ريكفتلاو ةراضحلا
 تاكرحلا نأ ىلإ بهذيف نيخرؤملانم رفن ىلاغي لب « ةزيمنملا ةفورعملا
 روطت ىه امنإ , كلذ دعب ىتدآلا قرشلا دالب نع تردص ىلا ةنيدلا



 مسس يل سس

 .ًاعبط ىأرلا اذه ىلع انسلو : ةييليملاب ةببشلا ةراضحلل ىعيبط ىركف

 قدآلا قرشلا دالب ىلإ فاضأ دقف كلذ دعب مالسالا ربظ اذاف

 ةيركفلاو ةيفسلفلا بهاذملا  ةيوقلا هثرارح ىف تباذو « ةينيد ةدحو

 تناك انه نمو ء مالسالا ربظ موي لحمضت تأدب دق تناك ىتلا
 ع هرطخ ركشي الو قخيال قيرغا عباط تاذ ةيمالسالا ةراضحلا

 ترهظو « ةسردموةسردموةيئندمو ةيندم نيب ةمئاقلاقورفلا تفتخاو

 ةلودلا ىه : ةساسلاو ريكفنلاو ةراضحلا ىف ةسناجتم ةدحاو ةلود

 زيمملا هعباطو قرشلا ةدحو ربظمنمزلا رورمب تحبصأ ىتلا ةيمالسالا
 قرشلا ىف نارمعلاو ةراضحلا ماوق نأ  سسآلا هذم قاثو

 نوريسيو , لودلا نوئشني نيذلا نوحتافلا ةازغلا مه اوسيل ىدألا

 نيذلا ندملا لهأ اهماوق امبإو , مهؤافتخاو مروبظ رثكيو ءشويجلا
 ىعارملا لهأو هعرازم نوعرزب نيذلا فيرلا لهأو ؛ هدالب نورمعي
 ىذلا تباثلا ساسألا مم ءالؤه « هباضهو هحوفس نونكسي نيذلا

 عمسنال ءالؤدو ء زيمملا هنوا ىدألا قرشلا ىطعيو ةراضحلا نزتخم

 رئامعلا ف مهارت امبإو ؛ 0)ةماعزلا وأ ةدايقلا فممارنالو بو رجلا ىف مهب

 ىلا ةيعارزلا ةريخلا هذه ىفو« ةقيقدلا ريغو ةقبقدلا تاعانصلاو ةيقابلا
 «ةيقارعلا ةريزجلا ناكس وأ ل ينلاناكسك ةييصخلا هعقاومناكس اهب زاتمي
 ىلا تاراضحلا ناولأ نم هيلع دجتسي امب رثأتلل لباق رصنعلا اذهو

 هنكلو  ًاموكحم ًافيعض ىمآلا لوأ ودبي وهو , نوحتافلا هيلا ابلمحي
 أدب « برحلانارين تأدهو لاوحالا ترقتسا اذإ روهظلا ىف أدبي

 ىلعو , صاخلا هعباطب مهعبطيو مثرمغيو « مبسفنأ نيك احلا ىلع رئؤي
 اجازتما سمآلا رخآآ ناجزتم ىتحموكحلاوكاحلا براقتي. طاسبلا اذه
 اذه هتراطحو هئافص ىف هئريو , ىزانلارصنعلا ملاعم هعم لوزن, ايوق
 ةيويح ظفتح هلأ تيأر ىذلاو , هنع ثدحتت ىذلا تباثلا رصنعلا

 نوكييس ةماعولا ىلاةفيطلا هذه مدقت نأ ىرثسو ع لقالا ىلع ىلسولا نورقلا لوط )١(
 ٠ ثيدحلا رسنلا ناعم م ىعع

 ةدهودي ري مالسالا

 ةوق قدالا قرشلا

 اروهظو

 قرشلا ناكس - ؟
 ىمالسالا



 تاراضحلا جوازت

 تلا / (

 ,ىتلالالحمض الاراودأق حوضوب هارتق ءزيمملا اهعباط هيف نئكيو دالبلا

 ةراضحلاقر توك هيديلعو «لاوزلا ةعيرسلا ةزاغلا لودلا بيصت
 رصعلاو ميدنقلا رصعلا نم ىناثلا فصنلا لوط لظ هتكلو « اهتايثو
 .لازك احنم ءادعصلا سفنتي داكيال ع حوتملاو تاوزغلل افده طسولا

 .اذكهو .اليوط انامز هردصلع لقت ديدج حتتفب مايألا هأزرت تح

 اوظفتحاو ةيقدملانوؤشلا ىلإ اوقرصناو .نييندم هلهأبصأ اذهل

 راصف ةأ زغلا اهلمحت ىلا تاثدحتسملا نم مه-ديأأ ىلإ لصوام لكي
 ٠ رهاظم لبقتل ايظع مداد متسا راصو «اونكس نإو ًايوق مهسأب

 هف اهرطخ ىرثس ىتلا  ةنماكلا مهتوق تدتشاو ؛ابتغاسإو ةراضحلا
 . نييفاكلا نانئمطالاو .ودهلا نوتؤي امئيح ثيدحلا رصعلا

 نوخرؤملا اعيمسي ىتلا ةيرظنلا لإ ثيدحلا اذه قايس ىف رشنلو
 , خييراتلا تاضب: نم ةيوق ةضهن لكنأ نوري ذإ « تاراضحلا جوازت

 .لهأ ىف تتنك و روتفلا اهكردأ ةمئاق ةراضحنيب ةجوازملا ةديلونوكست
 هتراضخ « ةايحل-ا ابيف ثعبي وابطاشت ددحم حاف رفوتم بعشنيبو ؛ دالبلا '

 لئابقلا نم هب لصتا نمو مالسالا نيب ةجوازملا ةديلو مالسالا
 ةينامورلاةراضحلا نيب ةجوازملاةديلو ىطسولانورقلاةراضحو , ةيدبتملا
 ةراضحلا نيب ةجوازملا ةديلو نييسابعلا ةراضححو « ةربربتملا لئابقلاو

 اذه نأ ىلإ كلذك نوبهذي ممو , اذكهو . ةيبرعلا لئابقلاو ةيسرافلا
 .نوللا اذه تأو « ةراضحلا نم ًاديدج انول بلاغلا ىف جتتي جوازتلا

 ,موقلا نآل ء رادحنالا ىف ذخأي مثهجوأخلبي تح مايألا عم وهزي ديدجلا
 .لحمضيف  اهيف ساهنالا نيلو ةراضحلا فرت مبكردي  هوماقأ نيذلا
 .ىذلا ليص“ألا رصنعلا كلذ مدعب نيفلخم خييراتلانم نوفتخيو مهناطلس
 'ةراضحلاو مالسالاق ب ع ةراضحلاوهو : حورلاو ركفلا مهلا فاضأ

 رصعلا لاو زدعب ةيحيسملا تيقب اكو« هقجالسلاو برعلا دعب ةيمالسالا
 دديتلا نيبو اهنيب نولوحيو ةراضحلا هذبب نوظفتحي نيذلا امأ ٠ طيسولا
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 علا لهأ وأ ةاعرلا وأ عانصلا وأ عارزلا نويندملا ناكسلا ءالؤه ميف
 مييلا انرشأ نيذلا

 مالمالا ةييط-؟ قدألا قرشلا خيرات مبف ممصي ال ىتلا سسآلا هذه كلاثو

 ماظن وه امو ًاصلاخ ايد سيل مالسالا ىرأ وه ,ابكارداب الا

 اهم برقتي تادابعلاو سوقطلا نم اءومجم سيل هنأو , لماك ىعامتجا

 سانلاعيطتسي ىلا ةمظنالاودعاوقلا نمعومجوه امنإو , هبرت ناسنالا

 ًاماظنو ةلماكةراضح مالسالا ناك انه نمو , اهاضتقمب اوشيعي نأ

 بِيلاسأو لودلا تاموقم لكب قرشلا دالب دمي نأ عاطتسا ًاعماج

 مسملا مامالاف «نورق ةعضب ىدم ةراضحلاو عبرشتلاو ةايحلاو ةسايسلا
 قوأدقو . روطاربمالا وه ىالسالا فرعلا ىف ةفيلخلاو : ندم ماح

 اوجرختساو هدعاوقو مالسالا ءىدايم ريسفتىلع ةببط ةردق نوبلسملا

 نءؤملا نأ ىتح. تاموقم نم لماكلا اصلا عمتجلا مزلي ام لك اهنم

 .ايندلا ف شيعلل الييس لب طقف ةرخآلا ةلأسمل الح مالسالا ىف دحي ال
 نايكللا لخاد ىماس ىمالسا نايك ةيمالسالا ةلودلل ناك انه نمو

 «مهتل ود ءانب ىف ًاريثك هيلع نودمتسي ًادامع اهلهأ مالسا ناكو « ىنيدلا
 ىسايسلا اهماوقناظفح ةياقووأنتصح ىالسالا ىسايسلا نايكلا ناك لب
 ىالسالانايكلا اذهماوق نآل عابيف ملابةماقلا ةلودلا مدرتتنا دعب

 رعشي « ةيساسحلا ةديدش ءاقبلا ةليوط تناك اذحلو ةيمالسالا ةفطاعلا وه

 ةينطولا ىه هذهو , اهضوح نع دوذلاو اهنععافدلاب بلاطم هنأب ملسم لك
 داههشتساو هللا ليبس ىف دابجو مالسالا نع عافد : ملسملا ابمبفي اك
 ةينطولا لحم ةيمالسالا ةينطولا تلح انه نمو , قحلا ةملك ءالعال

 هالمالا طولا 2فداصتق ليقت ابوروأ نا ثيدحلا رصعلا لوأ ىف ىرتسو « ةيموقلا

 قلت ةيوق ةيسايس ةلود دجت الو ؛ مونلا ىلا ةنئمطم ًابوعشو امنخ ًانوكس
 « ناكم لك ىف امئأق مالسالا دجت اهنكلو ءابمدقت مواقت وأ اهدانجا



 هيل

 رادلا نم ىتالسالا ماعلا ىف تراس امثح دجاسملاو ترذآملا دجتو
 ءادنلاو ةضينلل ةوعدلا نأ دحتو . . هواجو ارجأو دتقر مس ىلإ ءاضيبلا

 ىذلا مامالاو , نويلسملادلبيجتسي ىذلا نذؤملا ىف نم ناثعبني ةظقلل

 ًاشيج فداصت مل ىبف , مرظنتي ام ىلع مهنويع حتفيو رطخلا ىلإ مهني
 لمتشي ةقيقر ةلمش هناك اماقمالسالا تدجوامنإو . اهدانجا قليايوق

 ..نوملسملا اهيف

 ىمالسالا قرششلا دالب تلعج رادقالا ناف رومآلا هذه عبار امأ قرشلا عقوم ح 4
 نيريعتلا لوط اهب ميمو ناك فز اوردر سو ساهرا 0

 نرق ىضقني داكيال ء ىرمشبلا سنجلا عبانم نم آعبنم طيسولاو ميدقلا 03200٠
 تجتا اذاف , ًابرغ وأ ًاقرش هجنتو ةيرشب ةجوم هنم جرخت نأ نود

 رحبلاو نيوزقرحي لامش : لامشلاليبسام] . نيلييسدحأ اهل ناكبرقلا ىلإ
 نوكيام مده ةيرخم ةيريربلئابق ةثيه لعاب وروأ حاتجي مث نمو دوسألا

 ناثسناغفأ قرتختف :؛ بونجلا ليبسامإو . ةراضحلا ملاعم نم كانه امئاق ةيرشبلا تارجحلا

 بيرقلا قرشلا دالب لع ناكانه نمو « رصف ماشلاف قارعلاق سرافو لا
 تمزهئاامإو ءارتعتدتراف اهتبلغاماف ءاهلتبثتو تاجوملاهذهمواقت نأ
 دالب تناكو ,لوذملاةوزغ نع ف رعن م اهدالب تيرخ و ءاهتحاتجاف اهمامأ

 اهتراضح مث الوأ ةيسايسلا اهتوق : نيتوقب تارجحلا هذه درت قرشلا
 ةيمالسالااهتوق نكلو ؛ !ريثك ةيسايسلاابتوق تيلغدقو ,آيناث ةيمالسالا دسدأ خالل
 نم مملاو ودبلا لستت .طيسولا رصعلا لوط تلظوءآدبأ مزهتتل هيو

 مربصتو « مهتيجهبيذتو مهترشزسكتف , ناتسكر تلا و زيغرقلا باضه
 ٠ ةلووهتمعنب نوحبصيف « هتراض- ىوتسمىلإ مهعفرتو « مالسالاةقتوي ىف
 كارتاألاو رصم كيلا اذه لاثمو « ماظنو ةراضحو ةوق تاذ ةمئاق
 مهمدقو ع قرشلا ىف لئابق مالسالا مهملست ٠ هقجالسلاو نويزامّتعلا
 كلتو . ناطاس ىوذ اكولم وأ , تاراضح تاوذ الود برغلا ىف



 تاون

 كلذإ ناكو ع طيسولا رصعلا لوط ةيمالسالا ةلودلا ةمهم تناك
 نيحلاو نيحلا نيب ابلإ فاضأ ذإ ,اهتايح ىرجم ىف رثآلا دمبأ
 لاحو ىرخأ ةيحان نم اهدبجأ مث . اهتايح اهبلع ظفحت ةديدج ىوق
 اهدهج لوو « لاكلاو جوضتنلا نم ةميظع ةجرد خواب نيبو اهنيب

 اغارف ابعم اودحي مل ةيركسع ةهجو ىلإ ةريثك نايحأ ىف اهماكح دهجو

 . نارمعلا وأ ةراضكلا ىلإ فارصنالل

 ىدآلا قرشلا تادحو نم ةدحو لكل نأ ؛ كلذىلإ ظحالنلو

  امدحىلإ اهل تلعج ىلا ةيخخراتلاو ةيسنجلاو ةيفارخجلا ابفورلخ

 . لماوعلا نم مغرلا ىلعف « ةعومجملا هذه لخاد ىف ةزيمتم ةيصخش
 امهنمةمأ لكل دحبت انناف « الش ماشلاو رصم عمجتىنلا ةيف ارغجلاو ةيخيراتلا

 برقلاك , ةيعيبطلااهف ورظو ىسنجلا اهني وكن نع حجت ىتلا ةزيمملا |,تافص
 بصخو , ماشلا لهأ ىف ةيرحبلا حور ومن ىلإ ىدأ ىذلا رحبلا نم»

 انيوكتت نييرصملاقالخأ نوكو , ًايعارزاملفإ رصمعجىذلا ضرألا»
 نوحرتسيال ودب ابلهأ نم تاعج ىتلا برعلا دالب ىراحصو « ًاصاخ
 تعجوتلا اهحوفسو سرافباضبكو ع ةيزكرملا ةموكسحلا ىلإ ًاريثك
 ابناأل ةيرهوجلا قئاقحلا كلت ىلإ نطفتلا ىغبني امبإو . ةاعر دالب اهنم-
 اهنالو ؛ اهلبقسمو ةيمالسالا ةعاملا خيرات ىف رثآلا ةديعب نوكتس.

 ةريغص تاينطو ىلإ ةيمالسالا ةعامبا يسقت ىلع ع نمزلا ىضم ىلع لمعتس
 ماستالا ىف اهي قراوفلا ذحأت مث ءضعيب اهضعب هبشلا ةبيرق ءىدتإل"
 ابلع ظفحي ايعيبط اومن ومنتل « ىفاكلا نمزلا ال حيتأ املك « روبظلاو
 اهتيموق مدهب ىذلا ىنجاللا ناطلسلا نم وجنت نأك ,اميموقو اهتعيبط
 , ابلع ىسايسلاو ىييدلا ةفيلخلا ناطلس لقي نأكو . . امحور ,قطيو:

 اهدعب اهانح ىلا سراف ىف ىرن اي, لالقتسالاب روعش ابلهأ ىف ومنيغ
 نامثع ىنب ةعاط نع ابجورخاهممدق ىلع ابماقأو ع ةئراطلا تاورغلا نع

 ةايح ىف كلذ رثأ

 ةيالمالا ةردلا

 ةديمملا تادحولا
 ةعومجملا لخاد

 ةيمالسالا



 تاريةس ١ اودقيمهأ

 ةدحو لك

 منعيم مالسالا

 تناكىلاتاراضحلا

 قرشلادالب ىف ةمئا

 «روبلغ ليقييرقلا

 .ىداليملا رثعسداسلا نرقلانم روبظلا ىف اهتيصخشو اهتيموق تأدبف

 .لضا دق اهنأش نم نيوهتلاو قورفلا هذه لامهإ نأ دجتسو

 .تايروطاربمالا خيراوت ىف نيركسفملاو نيثحابلا نم نيريثكلا
 .نايحالا رثكأ ىف اهودرف , اهلالحناو ابطوقس بابسأو ةيمالسالا
 < تاذلملال]هفارصنا وأ هتساس ءوس وأهتس رغصوأ مك احلا فمض ىلإ

 اذإف . . دحاو ءآول ىلإ ىالسالا قرشلا دالب دحت# نأ ىعيبطلا امنأك

 نيك احلا ىلإ عجرت ىتلا هبابسأ هل أثراط كلذ ناك اهتدحو كككفت

 هكلكفتت نأ و ه ىعيبطلا نأ ءانتساردنم ىرتسو , ةموكحما ممألا ىلإال

 'ناك تدحتأ اذاف « ةقرفتم ًادالب ريصت نأو . ةيمالسالا ةلودلا تادحو

 - ماع رطخ روبظ وأ أدج زاتنم مك اح دوجوك ىجيبط ريغ ائراط كلذ

 هِبوعش محن ىبلا ةلماكلا ةيمالسالا ةلودلا نإ انلق اذإ ىلاغنال انلعا لب

 هقرطو هعاقب لك ىلع اهناطلس رشنتو ًاسوسحم ايوق كح اهاك مالسالا
 .مظعأ لظىفو ةيمالسالا ةلودلامايأ دعسأ ىفىتح آدبأ دوجو اهطنكي مل

 . نيملسملا ماكحلا

 .تادحولا نم اريثك نأ كلذ بناج ىلإ ركذي نأ .ىراقلا ىلعو

 عمن لخدت نأ ل بق ةزاتمةصاختاراضح تاذ تناك ٠ مال. الاابلخد ىتلا

 تايركذلاب لفاح دسم خيرات هل ناك اهنم ًاريثك نأو ,هتيار

 ملعلا نيدايم ىف ةقفوملا حوتفلاو ةيقابلا ةيرحلا تاراصتنالاو ةزيزعلا
 :اهلالطا ىلع ءاضقلا ىلع ءدبلا نم لمع مالسالا نأو  ريكفتلاو بدآلاو
 .ماكحلا اهمسر ةسايسأ اذهنكي ىلو , احتاف ابلخد موي اهدجو ىتلا ةيقابلا

 سانلا دف رص شيخ ةوقلا نمكناك مالسالاحور نآلامتاو , نوبلسملا

 .تناك نامز ىف لبقأ مالسالا نأاذه لعدعاسو ,ًاءانآفرص عبيضأم نع

 اهراث آ نم قبب ملو . مدهتلاو ءانفلا ىلع هيف تفرشأ دق تاراضحلا هذه
 .لب « ًاظفحح الو ةباعر قحتست الو ىنغت ال موسر الا اهنونفو ابمولعو
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 ىلإ سانلالامو , ررضلاةديدش فيلاكتلا ةليث ءىواسم|,تساحم تباقنأ

 اوسلت و نيبحرم اهولبقتسا مالسالا شوج تلبقأ ايلف . ابنه صالخلا
 .كلذى لع مدعاسو ,ءاخرلاو ةئين'|طلاو مالسلا نمد دجأر صع ارمدقم ىف
 ميمالسا ناكفيايع|متجاًاماظن لب ع طقف آني د سيل مالسالا نأ نمدان ركذ ام

 تيوق دقو + ىضاملاب مهلصت ىتلا ةلصلا عطقي ديدج- ماظن ىف الوخد
 ةرابطلا ةبلغو محلا ىف لوألا ,افلخلا قيفوتنمناك امل « ةركفلاهذهمهدنع

 اوذخأو مهنواظ تققحتف « ىلوالا نياسمملا لايجأ ىلع صالخالاو

 تفعضف « برعلا رخافم مهرخافمبو برعلا لاطبأ مهاطبأي نولدبتسي

 ىسنف ٠ امامت اهباعىضق لب « ائيبشف ائيسش مهسرفن ىف دادجألا ىركذ.
 اوبسنناو « مهنيقاوخ كرتلاو مهترساكأ سرفلاو مبتنعارف نويرصملا

 تقثوىتلا رصاوألا نم ةرصآ نامبالا اذه ناكف . مهلاطبأو برعلل
 ذإ ٠ اهنيب بيرقتلا لع تلمعو ةيمالسالا ةلودلا ءازجأ نيب بابسألا

 دقو : ةيلحلا ةيموقلا فطاوعلا لحم هلاجرو مالسالا ىف ىنافتلا لح
 ةموكللا تماد اه اهتوق ةلودلا ىلع ًاظفاح , الاعف لماعلا اذه لظ

 ابيل) برسناءلف ع مالسالل ىلعألا لثملا ن «ةبيرق ةبمزن ةتباثةب وق ةيمالسالا
 مهتاي رك ذ تأدبو اهنع نوف رصثي سانلاأدب ىضوفلا اهنلاث وبا راتضالا

 ديدجنمامسنونموي وأرلعن وحي اوذخأ لب « مهل]د وعتةر و ءطملا ةميدقلا

 ةيمالسالاهدحسولا لعءاضقلا ىنعماه, وشن فن اكو تايم وقلا ربظت تأديف

 ةءاعلا ةيمالسالا ةلودلاو

 ككنت ىلإ اوراغني نأ لع نويمالسالا نوخرؤملا جرددقو

 رهاظم نم رباك , ةريغص تاليود ىلإ ابماسقناو ةيمالسالا ةلودلا

 اذه نأ ذا : كلذ ريغ  تيأر اك عقاولاو  ءائفلاو لالحمضالا

 لودلل رفم ال ىتلاراودأألا نم ارودنايحالا بلاغف نوكي , كلكفتلا

 دق ةيركرملا ةطلسلا نأ اياد هانعم نوكيالو : هب رورملا نم ةريبكلا

 ةيمالسالا ثا.هرفلا



 .فارطاللا نأ هانعم نوكي امناو ء ىضقنا دق اهرصع نأ وأ تنهو

 .لالظ ىف ةيموقلا اهتاساسحاو اهتايصخش ثنو تدتشاو تيوق دق

 قةضري اج لإ كنونةرتلاب اهرومكت ىف انظر الملا مكتمل
 .ىدؤي رود اذهو ع ةيزكرملا ةطلسلا عوضتخلا ةيهاركو لالقتسمالا

 هيابسأب قخأت ةيلحم لود ىلإ تايموقلا هذه روطت ىلإ لاحلا ةعببطب

 ةحبصص ةيسايس تادحو ىوتسن ىتح. اكشف ايش ضوبنلاو ةوقلا

 .ةلودلا لالحنا نم ابوروأ ف ثدح اك« تاموقملا ةميلس نيوكنلا

 ةكقن اكش عمجتت تادخأ ةقرفتم تاعاطقا ىلإ ةسدقملا ةنامورلا

 . .يىخرؤو» لعج ىذلا لعلو , ةيوق ةلود راصو اهنم قيرف لكدحتا ىتح
 ةريخصلا تادحولا هذه نأ وه قرفتلا اذه نم نومءاشتي قرشلا

 اثداه اعط !روطت روطتت نأ كارلا نم ةرهانل حمسي مل « ةئشانلا

 دحوتلا وح وطخت ىهو أجافت تناك لب ؛ تابثلاو ةوقلا ىلإ اهب ىهتني

 هلدأ سيلو , اهيلع ىضقتو ابمدقت فقوت ىلا ةئراطلا تاورغلاب
 .تارتف بلاغلا ف تناك هتارتف نأ نم ع ريخنملالحنالا اذه ىفام ىلع

 وه ىتاثلا ىسابعلارصعلاف , ريظنلا عطقنملا ىركفلاوىنفلا طاشنلا نم

 .ىأو ىنتملا رصع وهو ندملاو نوصحلا ءانب ىف دووشملا مدقتلا رصع
 رصع وهو «, نيقفوملا نيخرؤملاو ذاذفاللا ةفسالفلا رصعو ءالعلا

 ..ىطخمو . مويلا ىلإ ةيقابلا اهراثآ عمتجمو ىهازلا ةيمالسالا ةراضحلا

 ةسايسلا باسح ىلع بسكب نهذلا نا نولوقينيح كلذك نوخروؤلملا

 < ءال و هىلإ نمو ءابطاألاو نيسدنبملاو ءايلعلا ىلع نوسفانني ءارمآلا نآل
 تادحولا ىه امتإو ءارمألا مماوسيل نوسفانتي نيذلا نا ةقيقحلا ذإ

 .نيودتف ع ةايحلا بابسأب ةذحخألا ةئشانلا تايموقلاو ةضهانلا ةمئاقلا
 اقطنم سانلا نيبأ ىنئملاو , ةيسرافلا ةيصخشلا ربظم لوأ ةمانهشلا
 <1) اهضاهنال ًايعسو الار يدقت و اهب ًازازتعا مهدشأو ةيبرعلاةيصخشلا نع

 هب صاخلا فطتقملا ددع ىف ىنتملا نع ركاش دوم ذاتسالا ةيرظن )١(



 هس ؤ جان

 اهتازيممب ةيرصملا ةيموقلا ءانب ىف ساسالا رجح ةيمطافلا ةلودلاو
 . اذكهو ةقورعملا

 هد <

 « ةيمالسالا حوتفلا نأ ء مالسالا خيرات ىلع نوعلطملا فرعي

 تايثو ةئه تذختا لب , بورالا نم تاقلحلا ةلصتم ةلسلس نكت ل

 بقع تناك تايثولا هذه نم ةبثو لكنأ كلذك نوفرعيو , ةعيرس
 رشتنت ةيمالسالا ةوعدلا داكن الف , مالسالا ىف ديدج رصنع لوخد
 هئادنا نوبيجتسي ىتح ع سانلا نم لييبق نبي وأ ؛.راطقألا نم رطق ىف

 ورغلل نوضبنيو , ًاديدج احور مهسوفن ىف ناميالا ثعبيو , ىوقلا

 « ىرخألا ديلا ف فيسلاو دي ىف مالسالا ةيار نيعفار ؛ متفلاو

 راطقأ ىلع مالسالا ءاول اهب نودي , تاوزغلا نم ةلسلس نوأدميو

 , ةديدج

 دكت ملذإ ٠ ةيدالبم اواو هند ىتلس نيب ىلو آلا ةيثولا تناك

 ةعبرس ةبثو تبث و ىتح ؛ مالسالا ةيار تحت ىوطنت ةييرعلا لئابقلا
 .سلدنالاو ةيقيرفا لايشو رصهو ماشلاو سرافو قارعلا اهيف تحتف

 تناكو « ةيداليم ١١٠١ و ٠٠٠١ ىّتبتس نيب ةيناثلا ةبثولا تناكو

 اهف تعسلا « مالسالا ىف ريربلاو ةقجالسلا لوخدأ ةيعيبط ةجيلت

 ةيمالسالا ةلودلا ىلإ ىرغصلا ايسآ تداعأف , ةيمالسالا ةلودلا. ةعقر

 , رودلا اذه ىلإ نوخرؤملا فيضيو «ةيقيرفأ برغ تحتفو « ايئاهن
 ىف ىروغلا دوم ناطلسلا اهب ماق  قرشلا وحن ىرخأ ةيمالسا ةبثو
 دنهلا لامش مالسالا اهب لخد , ىداليملا رشع ىلا نرقلا رخاوأ

 . فيسلا دحب

 « مالسالا ف نيينامثملا كارتالا ودب نرثقتف ع ةثلاثلا ةبثولا امأ
 بوتجو ناقلبلا ىف اهثروو « ةيطنزيبلا ةلودلا للع مالسالا ىضق اهيفو

 ةيمالمالا حوتفلا

 لوألا ةيثل

 ةياثثا ةئثرلا

 ةئلانلا ةيثولا



 ةرهاظلا هذهريقح

 نارمعلا ةرئاد

 ةريحب حبصأف « ضيبألا رحبلاىلع نيملسملا ةدايس اه تمتو ء ايسورلا

 ةلودلا ليطاسأو ء برغلا نم برغملا ليطاسأ هنف موقت  ةيمالسا

 . قرشلا نم ةينايثعلا

 نيذلا ودبلا نم ةعامج فداص اذإ مالسالا نأ : اذه ىنعمو

 متفلا ىلإ مهعفدت ع ةينيدةببرح ًاحور مييف راثأ  رارقتسالل نوهأتي

 ةلوجرلاو , نآرقلا تايآ ىف ةثبنملا ةرارحلل ىعيبط ىدصىه عوزغلاو

 . ةيمالسالا ةديقعلل زيمملا رصنعلا ىه ىتلا

 الف ةعدقلا تاراضلا تاوذ نم ادلب مالسالا فداص اذإ امأ

 اهريسفتو ء مالسالا لوصأ ىف ريكشفتلا ىلإ اوفرصني نأ هلهأ ثبلي

 قاطنلا ةعساو ةضبن ىلإ رمآلا مب ىضغيو « ابيف هقفتلاو اهريرقتو

 ىلا ةيوقلا ةيركفلا تاكرحلانمفرعناك ؛ نوتفلاوةفسلفلا ومولعلاىف

 مالسالا ف نيسسلدنالاو نييرصملاو نيم اشلاو سرقلال ود تبقعأ

 . ملعلاو ركفلا نيدايم ىف ةقورعملا ةيمالسالا حوتفلا اهتجيتن تناكو

 نأ عيطتسف امب ع ''”هتمدقم ىف ةرهاظلا هذه نودلخ نبا رسفيو

 مهي نيح أدبي « ىالسالا طاشنلا نأ ىأ « نارمعلا ةرئاد د هيمسن

 ماعلا ف كلذ ريثيف . رضحتم دلب ىلع نوريغيو ودبلا نم ليبق
 رقتسي داكن الو « ركفلاو ةسايسلا ىف طاشنلا نم ةروف . ىتالسالا

 داكيالو ءةر وثلا مييفأدهت يح , ةعانصلاوةعارزلا نولوانتيو : لحرلا

 « افرثو انيل ةراضحلا مبيف عسيشت ىتح , ليوط نامز كلذ ىلع ىضمب

 لهأ نم ىرخأ ةفئاطل ازفاح اذه نوكيف « ممرمأ طحني نأ نوثبلي الق

 تاكرخلا دابمىه ىرادحصلا نأىأ ؛ ديدج نم رضحلا وزغل , فيرلا

 ُّق ةايحلاو ةكرحلاو صضوولا لماوع مث اهناكس نأو ع ةيمالسالا

 .٠ ىئالسالا عمتجما

 ووو ص ىلا و99 ص نم : ةمدقملا )١(.
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 تاورغلا هذه نأ ةقيقحلاذإ , ةظحالملاف اقيقد نودلخنبا نكي مل انه

 نم الماع تسيل نارمعلا دابمو بصخلا عقاوم ىلع ودبلا اهنشي ىتلا
 نأ ىلع ديزت الو « بيرختلاو مدمللا لماع ىه امنإو ,ءائيلا لماوع

 مث نمزلانم حدر رومآلا فرصتو ؛ ًاقيض وأ آاعساو اكلم ىبقت
 ريغنم ع اذكفو رودلا سفن ديعي ىذلا اهريغل اهئاكم ةكرات ردحنت

 ىفكرتت وأ , ةراضحلا قر ىف دعب رثألودلا هذه ىدحال نوكي نأ

 لودلا هذه ىلعبلاغلاو ,ًازاتمم آنول اهيلع ؤضتوأ , ًاصاخ ًاعباط دالبلا
 « ىلاهألا نع ةضفرتم , هباثتلا ةريثك نوكنت نأةارغلا ابميقي ىلا
 بلاغلاو « اهيف نورثؤي الو مهب رثأتت الف « مهب طالتخالا ةليلف
 ضويهلوأ ىعامتجا حالصال نطفت الف ايركسعابجمانربن وكينأكلذك

 . جاتتالا ىحاون نم ةيحانب

 نيئرق ءاهز ةفالخلا ءاوا ىلإ ةعومجم ةيمالسالا بوعشلا تلظ
 تنخأو فعضلا ىف ةيركرملا ةفالخلا تأدب مث , نامزلا نم فصنو
 ةجينث قرفتلا اذه نكي ملو , ةدحاو دعب ةدحاو اهنع قرفتت اهؤازجأ

 روطت ىلإ هبابسأ ضعب ىف عجري امئأو ءهدحو ةيسابعلا ةفالخلا فعضل
 ةلماشلا ةدحولا ءاقب لعج اروطت ةيمالسالا بوعشلاو تادحولا

 سانجالا ضعب ضوه: روطتلا اذ#هب ىنعنو ؛ روسيم ريغ ارمأ
 , ةديدج ةيهوق ةأح .دب ىلإ ابليمو ةوقلا وحن اههاجناوةيمالسالا
 ةاودلا تداس ىتلا ةيسرافلا رصانعلا ةضه: ىف ايلج كلذ وديبو
 « ىرجهلا ثلاثلا نرلانم ىناثلا فصنلا لالخ ةيلعف ةدايس ةيمالسالا

 ةيسكرجلاو ةيلوغملاو ةيكرتلا رصانعلا ضوبن ف مضوأ لكشب ودييو

 ةيرظن ةشفاتم

 نودلخ نبا

 ةدحرلا ككفت

 ةيمالسالا

 ةيمم راغلا رصانملا ةضرف

0 



 ةيكرتلا رمانعلل

 ةيكرتلا رصانلا لصا

 سرافل برعلا حتق
 .إ

 ءرعاز

 ةيكرتلارصانما'ضوبن

 دس آلا

 كلاثا _دررقلا فصتنم نم ىمالسالا ماعلا ىحاون ىف اهتماعزو

 ابيرقت ىرجملا

 ةيلوغملاو ةيكرتلا رصانعلا تناك , مدقلاف ةقيحس باقحأ ذنم

 « نيتدقلا نيصلاو سراف دودح نيب ةعقاولا ةعساشلا ملاقالا ضعت

 نيتيرصيقلا نيتاه ىدحإ راوسأ ىطختنت نأ ابتعاطتسا ىف نكي ملو

 لاصتالا نم ملعتتو , امبنيب ةراضحلا لقنت تلظ اهنكلو , نيتمظعلا

 ادادعتسا اهثروأ امم , برحلاو ةراضحلاو ةرادالاو محلا بيلاسأ امهب

 . ىدملا ةعساو تاحوتفب مايقلاو ةيوقلا لودلا ءاشنال

 برعلا قرط ىداليملا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىفو

 تاونسب كلذ لبق اهاويأ قرط دق بارطضالا ناكو « سراف باوبأ

 ةمئاق تناك ىلا نيدناساسلا ةيورسك ىلع ءاضقلاو اهحتف برعلا لع لبسف

 ىف رثآلا دعبأ ثداحلا اذهل ناكف  فعضلا نم .ىث ىلع ابيف محلاب

 دالب ىلإ قفدنلا نيبو مهنيي لوحت سراف تناك ن يذلا كارتاألا لبقتسم
 كرتلا نطاوم ىلإ ةحتافلا برعلا شويج تضها ذا :« ىندآلا قرششلا

 « ميلا مالسالا ةلماح اهيلإ امو مزراوخ ىحاونو رهتلا ءارو امف
 ىف نينطاوم ءاضعأ اوحبصأ اذهبو « اجاوفأ هباحر نولخدي اولبقأف

 ىربكلا ةيمالسالا ةعومجملا

 ةيمالسالابوعشلا تذأو فعضلا ىف ةيسابعلا ةلودلا تذخأو

 ةطلسلا فعضب ربنلا ءارو ايف ةيكرتلا رصانعلا تسحأو , قرفتلا ىف

 ةلودلا ضاقنا ىلع ةيمالسا ةيكرت لود ءاشنا لواحت تذخأف ع ةيزكرملا
 ةيسايسلاوةيبرحلامهفاقثو ةينامسجلا مهتافص مهتدعاسو « ةلحنملاةيسابعلا
 ةيلعفلا ةوقلاباحصأ اوحيصأف« اهب اولصتا ىتلا لودلانع اهوثرو ىتلا
 ةيكرت ةلود لوأ ءاشنإ نم اونكمت مث « ةيمالسالا ةفالخلا ةلود ىف
 .لي اميف ةيمالسالا تاعامجا لع ترطيس ىلا ةئاساسلا ةلودلا ىهو



 بأ هي

 ىلع ةيكرتلا لئابقلل ارفاح اهمايق ناك ىتلاو , اةرشش تارفلاو ةلجد

 تأدب مث نمو , ىندألا قرشلا دالب ىلإ عارسالاو ابنطاوم ةرداغم
 قاطنلا ةعساو ةيكرت ةرجه ةكرح ىداليملا رشاعلا نرقلا لئاوأ نم
 دالبلا فارطأ ىلع ترقتسا ىتلا « ةيفوجلسلا لئابقلا اهرصانع ربظأ ناك
 نوعسوبامئيطالس ذخأو , ىرغصلا ايممآو قارعلا ىلامش ىف ةيمالسالا
 نييطئزيبلا ناودع ابنع اودرو ةيمالسالا دالبلا اودحو ىتح مبكلم

 ايجروجب ملقأ ىفاوطدسو تارفلا او ربع ىتح اوهدقت دق اوناك نيرذلا
 َ لضفلا مج لي دي وتلا قوجاسلا ديلا اذه لإو 5 هرواسامو

 تةةجالسلا ىأ 5 مبا : ةيببلصلا تار وأاةم واقع نمنييلسملا نكمي

 . ناذبلا ةيوق ةيمالساةدح ونييب وباألا مسافلخ اوثروأ

 تناك ىلا ةي رثلا لئابقلا تروا و ةقجالسلا ل ود تق رقث و

 ىحاوت نامثع ةليبق ت ريخف 2 05 ةديدج نطا ومنع كثحبت ل ةعضايش

 « برغلاو لامهشلا وحكم سوت تأدبو ,ابيف تطقس ىرئصلا ايسآ طسو
 ةبدس نم اهءونج ىلإ ةيمالسالا تاليودلا مايق كلذ ىلإ اعفدو
 ارتفعاسو لالا اهاتاوو . وخلا ةبدح نم ةطن زيبلأ ةلودلا فعضو

 ناقليلا اولزنو لي رالا أوربعو لوضانإلا َّق اوهدقتاهلاج رلاصخ

 اذهبو « محل ةمصاع اهوذختاو ةينيطنطسقلا اولا زأو هبحاون اوحتفو
 مضت ةيوق ةلودب رشع سماشخلا نرقلا رخاآ وأ ىف ملاعلا ىلإ اومدقت
 كعب آوءدب و بوئادلا ضودس يف ةعسأش ىحاونو ناةلبلاو لوضانالا

 دالبلا متفل ةميرس ةطخ نوعضيو ؛قرشلا وحن مهراصبأ نوقلي كلذ
 نأ كلذ ىلع مهناعاو ؛ ديدج نم مهئاول تحت اهديحوتو ةيمالسالا
 ةماعلا اهلا ودحأ تياطت 3 ردختل تذشأ لق تناك قأ رعلا ومايشلا او يعم

 نمنثتسللو .لالسموضأ وفدض نههيلاتراص م اهذقني ادي دجس احيتف

 نم ءادتبا ةيوق ةضبن بادها ىف ىرخأألا ىه تذخأ ىتلا سراف كلذ

 ةبكرتلا ىصانملا ةرمم
 ةيجالسلا

 ةفجاللا

 ناين ةلبغ

 ةيناهثملاةي رو راماربالا



 سرأف ةضين

 ةيدتالا ةضبنلا
 ةيركقلاو

 ةيسايملا ةنعبتل

 مس #هاشللا

 رظننل ة.يمالسالا دالبلا لالخ نيعرسم رمئاف ىرجهلا رشاعلا نرقلا

 . ىقامعلا حتفاا ليبق اهلاح
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 سراف تناك لالحمضالا ىف ةيرعلا ةلودلا تذخأ اهنيح

 ةريزجلا دالب نم ىبايسلا طاشنلا لقتنا دقف ع ىربك ةضهن قيرط ىف

 ربظملا ةبيرع ةديدج لود كاته ربظت تذخأو ع نارإ باضه ىلإ

 لوحتت ومثدالب ومن فرصتت سرفلا دوهج تذخأو « حورلا ةيسراف

 اهل بتكي مل ةضهنلا هذه نكلو ء ديدج نم اهب ومسلاو اهظاقيإ وحن
 دالبلا ب اوبأ نوقرطي لوغملاف كارتالا ذخأ ذ] نيحلا كلذ ىف حاجنلا

 « اهيحاون ىف نيميقم وأ ىتداألا قرشلا ىحاون ىلإ نيرباع اهنوعريو
 سرفلا ٍلعناكو ء ضوبنلاةكرحةيل ونملاوةيكرتلا تارايتلا هذهتفقوأق

 «لوخملاوكرتلا تارمغمهنع باجنت ىتحنورق ةثالث ىلاوح اورظنثي نأ

 . رثع سداسلانرقلا لئاوأ ىف ديدج نم ضوبنلا ىف اوذخأي مث

 كرتلا كح ىتلا نورقلا لاوط امامت دمخت مل ةضللا ةوذج نأ دي
 طامشن ىلإ ىسايسلا طاشنلا لوحت دقف . سراف دالب اهالخ لوغملاو
 هذه ألم اينف ايركف اغوبن ةسيبحلا ةينطولا تاعزالا تربهظو , ىنهذ

 جازملا ركيأو. ضبت وش عتنت ةيسرافلا بادآلا تذخأف ءابلك نورقلا

 سراف عوبر ىف ربظي ذخأف هترمث ةيمالسالاو ةيسرافلا نيتفاقثلا نيب
 راثآلا هبحاص قوريبلا لاثمأ نم نوهمان نوخرؤمو ءارعشو ءابدأ :

 لاماألا ظقيأ ىذلا رعاشلا ىمودرفلاو انيس نبأ فو.كيفلاو «ةبقابلا
 « ةمانهاشلا » ىربكلا هتمحلمب ةيسرافلا

 نأدعب ةيوق ةيسايس ةضبن ضبلت سراف دجت نأ بيرغب سيل اذهل

 قرفتيو فعضي ذخأ ىذلا , لوغملا ناطلس الإ ابقوعي الو ضولل



 رشع عبأ رلا نرقلا نم يناثلا فصلا لالخ

 دخأ ذإ ؛ نيدلا ص ىمسملا ليدرأ حويش دحأ ةضونلا هذبب رشب
 تدفاوتو لوبقلا هثوعد تيقلف ىعيشا بهذملا ىلإ سرفلا وعدي

 ع ةيسرافلا ةضبنلا ركرمنالج ملقا بصأ تح , اهءالو ناعت لئابقلا هيلع

 قآلا د ةليبق خيش نسح نوزوأو نيدلا ىفص نيب بابسألا تلصتأو
 تدفاوتو.ةيركسعلاةوقلاب ىعيشلا بهذملاجازتماب ىهتناالاصتا «وانويق
  ليعامسا هانشلا  هنبال فلخ تام ايلف , نيدلا ىفص زرأ دشت لئابقلا

 رايدو دادغب ابيلإ مض ةعيظع ةلود مقي نأ هب عاطتسا ًايوق ًاساسأ
 .اب ونج رتشش ىلإ الامثوك اب نم تدتماو ل صوملاو ركب

 ضرب ملف ٠ ابضوممت ناوفنع ىف كاز ذإ ةينامثعلا ةلودلا تناكو

 ةيسرافلا ةيعيشلا هب هتحراص ىذلا ءادعلا انه نع ملس اهناطلس
 دنع ليعامسا مزهو . برحلا اهيلعنش نأ كيلي لف , دادغب لعاب اليقساب
 ءادعلا اذه , ايكرتو سراف نيب ءادعلا لوأ اذه ناكف , ناريدلاش
 «ثيدحلا رصعلا لالخ ىالسالا خيراتلارواحنم اروحبصيسىذلا
 ىئالسالا ملاعلاو ايكرتو سراف نم لك ف خيلب .رثأ هل نوكيس ىذلاو

  هييه) ريك الا سابع هاشلا دبعىفارجوأ ةيسرافلاةضونلا تغلب و

 ساما شاعنا ىف عسولا لذب هنأ ذإ ( مادو هزل ءد ٠

 هيلإ تفبف ءاببلإ جحو ةيسرافلا ةيعيشلل ازك رم الشم لعججل ؛ ىعيشأ]
 دل ىلإ كلذ هرفط . نيسيدقلا ماقم ىلإ هب اوعفتراو سرفلا بولاق

 هبلإ اوضف ةوقلا رداوب هيف نييبوروألا وحتاس ممل « هتلود ضامنا ف
 ىذلا ريخلا ىلإ وه نطفو « كارتآلا ةمواقم عيطتسيل هرزأ نودشي
 ىلع ىلريش زيلجتالا ةوخاألاب ناعتساف ؛مهبيلاسأ نم.ةدافتسالا نم هينحي
 ةبوقلا ةيعفدملاو نيبردملا ناسرفلاو ةامشملاب ملسم ديدج شيج ءاشنا

 نيدلا ىقص

 ليعامسا اغلا

 وفي ملس قاطلملا
 سرافو

 ريك "الا نابع هافللا



 نولوتسي نويوفصلا

 قارعلا ىلع

 قلرعلاشاعتنا

 كك ا

 ةريحن برق مهيلع راصتنالاو هدالب نم كارتاآلا درط نم هنكمامب

 .ركب رابدو لصوملاو دادغبو ناتسدركو ناجيبرذآ درتساف ايمرأ

 ماعلا ىف ةلقتسم ةيصخش اهسفنل تدجوأو سراف تضبت اذهب

 ىف ةيبوروألا بيلاسألاب مظنم ىوق شيج اهل حبصأو « ىتالسالا
 بادآلاىف اهتيص عاذوةلاحرلا اهلا دفاوتف , رشع عباسلا نرقلا لئاوأ

 « لايشلا نم نيرخآ اموق ابيلا بلج تيصلا اذه نأ ديب ؛ ةييوروألا
 ةياعرب عهتلودا وددجو مهتضم اوضمن دف اوناك نيذلا سورلا ُم

 دالبو سراف ىلإ نيردحنم مهشويحي اولبقاو «ريبكلاس رطب ممرصبق
 ضوونأا اذه نمث عفدت نأ رمراف ىلع امازأ حبصأ اذهبو :نيربنلا

 لايث حرم سورلا عم عارصلاب هعقدت « ابورواب لاصتالاو
 رشب سراف ددبت ديدش عارص وهو : بونج نم نييلاغتربلاو
 اهخضراتو اهليقتسم هتجيتنب نهتراو . اهتسايس رادم حبصأو ريطتسم
 ثريدحلا
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 : ثادحالا نم ىضمام لك ىف سرافل اكيرش قارعلا ناكو
 مث ءاماع نينامث مهتاناخ رين تحت حزرب لظو , لوخملا ةراغب ابلثم ىنم
 ىدم تاظ ةلقتسم هبش ةموكح هب أشنأو مبعايتأ نم عبات هب لقتسا
 نم ةرتف كلذ بقعأو « ةيضاملا نينايثلا نم اريخ نكت مل اماع نيعبس
 ىلع لظو «ناورتلا .ا رمأ ابعزانتي ةسيرفاهءانثا قارعلا ناك ىضوفلا
 ىف دالبلا مهلاغداب ء ادح بارطضالل نييوفصلا مايق عضو ىَح كلذ
 نيح ىلإ تأدبف م 164 ةنسوبتلود

 تاوزغ نم أبنم أف « داليلل اديدج ارصعىم رافلا متفلا أدب

 نم ليوط رصع دعب اهعوبرف ءاخرلا داعأو « ءارمألا ةسفانمو ناورتلا
 ىلإ نوفخم سرفلا راجت ذخأ هاشلا لظ ىفو « بارطضالاو ىضوفلا



 م لإ ل

 لظ ىو «ابقتاوسأ ىلإ طاشنلاو اهتدم ىف ةايحلا اوديعيل دالبلا

 ابسفنل سسؤتو دالبلا ىحاون ىف سفنتت ةيعيشلا تذخأ نييوفصلا
 مهنم لتقو نيينسلا عم ةرهاظ ةدش ليعامسا دتشا دقف : ابلهأ نب اناكم

 ربق دنع ماقأب « دالبلا ىف ةيعيشلا زك ارم ءاشنا داعأو , امظع ارفن
 ةيوفصلاس راف نم ءزج داليلا تحبصأةلججا لعو ءادجسم ظاكلاىم 3

 قريطم وه اف ءقارعلا ورغل ميلس ناطلسال ايفاك ارريم اذه ناكو .

  قيطمب وهالو « قارعلا دالب ف ةنسلا دابطضا  نيملسملا ةقيلخت

 دشح نأ ثيلي ملف «هدي نم قارعلاجورخ  ةينامثعلا ةلودلا ناطلسك
 شويج رسكف ناريدلاش دنع سراف سأر ىلع هتاوقي ىوهو هدوشح

 عارصلا ناديم كلذب مئتفف « حرج قارعلاو لامشلا نم هدرو ليعامسا

 ,تايالو نم همخاتي اموقارعلا ضرأ ىلع نيبنامّمعلاو نييوفصلا نيب

 .رشع عساتلا نرقلا فصتنممىلإ نيبناجلا نيب رمتسيس ليوط ع وهو

 ةروانم دعب ميلس ةدوع دعب سراف ناضحا ىلإ دالباا تداع /م

 سرافنيب ةلزانلا ةيروللا لئابقلا خويش دحأ راقفلا وذاهب ماق ةريصق

 نايلسةدايقيايناث |مظعاحتنامو-تنأاو باي 1كارتاآلا نكلو « قارعلاو

 لهأ نم 1 اح ةماقاو متفلا درج فتكيملىذلا 2 مالو ةنس ىلوناقلا

 نماهنمآو كارتالإ ةالو اهيلع ماقأو اهمسق لب . ملس لعف اك دالبلا
 نم ةئسلا رانم اهيلعأو ع ىرخأ ةرم نوي وفصلا سرفلا اهب ردغي نأ

 مو ,اعم ىتاليجلارداقلا دبعونامعنلا ةفينح ىلأ ىدجسم ماقأف ديدج

 ءالبرك ىف مهتارازمب ىنعو مهنمأ لب ملس لعف امك ةعيشلا دبطضي
 ةليوط ةلسلسل وأ اشابناييلس دالبلا ف فلخ نأ دعب داعو ٠ فجنلاو
 ىريكلا برحلا ىتحقارعلا كح نوبوانتيس كلا رثآلا تاواشابلا نم

# 
 ىهرصم نكلاو « ماشلا نيدايم ىف ةيبيلصلا بورحلا ىحر تراد

 دعت تناك رصمىفف , !متاقفن رثك أب تعلطضاو اهثبع مظعم تلمح ىلأ

 قارعلا ةيعيعلاةضبن

 قار ق ركفي م

 ىاتلافالا حتتلا

 ةيبيلصلا ب ورح ارثأ
 رم لق



 ةيلاأ تامز'الا
 ةيساقلا

 كينإلا ةمركح

 كيلاملا تطالم

 85 ءوتملا هنن رلآأ بف عض

 كاذذانييرمملادنع

 دبع

 دادمألاو نؤملا لصت تناكابتمو « برحلا تالآب دوزتو شودجلا

 نموابعوبرىفو , كاذ ذإ شويجلا هبلآ جاتحن تناكام لكو داوذالاو

 تمقو نأةبارغ الف , نوملعيو نوبري اهناسرفوبرهلا دونجناك اهريخ
 ةيبلصلا بورحلا بقعةداح ةيلام تامزأف دالبلا

 دالبلاب تطبه ىتلا ىه كيلامملا ةموكح نإ لاقي نأ ىغينيال اذهل

 صضيضحلا ف تناك اهنأل, اهبحالصاىف لمأ ل كىلع تضقو ضيضخلا ىلإ
 نيدلارع اهتنطس ىلوتو نييبوبآلا رخآ هاش ناروت لتق امنيح العف
 . ىداليملا رشع كلاثلا نرقلا فصتتم ىلاوح كيلامملا لوأ كيب

 رارشألا نم ةمفط اوناك كيلامملان] لاقي نأ ب اوصلا نم سيلو
 تنال ,اهئاخر لك ىلع تضقو اهءامد تصتماف دالبلاب تلح ةقزترملاو
 ةردسقلا نم ةميظع ةجرد لع اوناك كيلامملا ءالؤه نم نيريثكلا

 سربيو رطق لاشمأ نأ ىف عازن الو « ريخلا ةينو نهذلا عاستاو
 ماكح مظعأ نم نودعي ىابسرابو نيشالو هنبا رصانلاو نووالقو
 ىلإ فاضيو ع ه:راضحوهدجم ءانب ىف امديصن مرفوأو مردقأو نييلسملا

 مجرثك أو مالسالل اصالخا نيللسملا دشأ نم اعيمج اوناك مهنأ اذه

 . هتزوح نع اعافدو هليسف ةيحضت
 اعناموداديتسالا ىلإ كيلاملاب اعفاددسف:أرطويهوةيع را فعضناكو

 ةيعرلا نإ لاقينأ ىفكيو . هيلع لدعلا راثيإ وأ هنم جرحتلا نم مهايا
 هركت تناكو ع هب ةبلاطملا ىلع ورحت ملامنكلو فاصنالاوجرت تناك
 نيدلا لاجر ناكو « مه ءالولاو بحلا ناعت تناك اهبنكلو ماكسجلا

 فاصنالا ةركف نع ُمدعبأو القع نييلسملا قيضأ مايآلا هذه ىف
 رصع - لقأللا لع قرشلا ف  رصعلا كيمو .لساصلا مسا ولدعلاو

 .نمليوط رصعةيانناك لب , ةيركف ةضبن رصعالو « ضوبنوأحالصإ
 روصعلا تانابن هبفصتتاع فصتا اذهو :بارطضالاو لالحمضالا

 . ممملا طوبهود وكرااوىضوفلاو بارطضالا نمتالودلا متاوخو



 ملل #”حناشسل

 قرشلا كولم نم مهيرصاحمل ادادنأ كيلاملا نيطالس نمريثكلاناكو

 نم ءىثىف نورصقيالف مهيلإ تارافسلانوثعبيو مهنوفلاحي : برغلاو

 توبي لئالس هب موقي ناكام قوفت تاعارب نورهظي اوناك لب , كلذ

 ىأىف هغلبت ل جوأ ىلإ ىلودلارصم زكرم عفرامت ,نامزلا كلذ ىف كلملا
 ةسايسلا رواحت نم اروح ميلضفب رصم تحبصأ ىتح ؛ كلذ دعب رصع

 رصم نومكحي اوناك مهنيطالس نأ كلذ ىلإ انفضأ اذاف « كاذ ذإ ةيملاعلا

 ةينيمرأو سلبارطو نهلاو زاجحلا لع مهناطلس نوطسبيو « العف ماثلاو
 انفرعو  مكحلا ىلع مهتردقو كيلاملا ءالؤه ةطلسىدم انفرع ةبونلاو
 ءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا ىف كولملا نم مبيرصاعم ىلإ مهتبسن كلذك

 لوغبلل مهبرح وه ماشلاو رص كيلامملا هادأ ام مظعأ لحلو
 لك ىف كيلامملا تبثأ , تايلاوتم تارم عبرأ مهتم زه ىلع مجرادنقاو
 ىلع ةردق ممرثك أو ءانانج مهتبثأو برحلا ىلع سانلاردقأ مهنأ اهنم
 نيب ماشلا لع قفدنت ةفحاز تاعامج لوثملا ناكدقف , تامجحلا لامتحا
 عْدحأ اههجو ف تبثي ال موجحلا ةديدش#ب رخم تاج وم ةئيه ىلع نيبلا ونيملا
 ىتح اهواخد نيح بلحو قشمدو دادغبب ةوثدسحأ ام ركذن نأ قكيو
 ةراضحلاو ماشلاو رص كيلاملا اهادسأ ىلا ةمدخلا ىدم كردن
 . لمعلا اذهم ةماع ةيمالسالا

 ةفالخلا ةراتم ةداعإ ف ل_ضفلا عجري كلذك كللامملا ىلإو

 هتئالخ نم مده م مالسالا ضوعي نأ بحأ سربيي نأ ذإ « ةيمالسالا

 سايعلا ىنبب لئالس دحأ مدقتساف , دادغب ةفالخ ىلع وك الوه ءاضقب
 ىلإ هلسرأمث , ةيتفيلخلا علخلاهنم ٍلستو < رصنتسملا هبقلو ةفيلخ هماقأو
 ةفالخلا ركرم لقت ررقف داع مث ع اهوخد نم هل تنكم ةوق عم دادغب
 ءارمأ نم هريغ دحأ ناطلس تحن ةفيلخلا عوقو نم ًارذح ةرهاقلا ىلإ
 تداعو « ةرهاقلا ىلإ ةيسابعلا ةنالخلا تلقتتا اذمو , نيبلسملا

 لونلاو كيلاملا

 ةفالخلا . ةدطا



 نوقهري كيلاملا
 دالبلا

 كيل املالالسمشأ

 مسس #1

 ناطلسلا اهباسن ىتح اهب ةمئاقتلظو « طقف ايروصولوهتفالخ مالسالل
 ٠ ةناتسالا ىلإ اهزكرملقتتاف ١011 ةنس ملس

 اوةهري نأ دبال ناك هلك اذهتاقفنب مايقلاكيلاملا عيطتسي كل

 « اهشرع ل عنوبقاعتي مهنيطالس أدب نيح العف ةقهرم تناك ىتلا دالبلا
 ةيقب ىفتكي نأ دبال ناك بالخلا ربظملا اذهب كيلامملا معني ىكلو
 تادعم دادعاىف اودبتجي نأ مهيلع ناكو ءرامطالاو رافقلاب رصملهأ
 نم نويرصملا مرح مث نمو « ءارجلا لقأ اولاني نأ نود شوبجلا

 تاقفن مدقت ىلع عبلمع رصتقاو ؛ ناطلسلا فئارطو برحلا ماعم

 تذخأف , دالبلا ىف نيدلا لئاسم ةيالوو اهتادعم ةعاتصو بورحلا
 كيلامملا داز رصع ىضقتا املكو . فعضت مهتيصخشو لحمضت ماوق
 لوألا كيلاملا مايأ تهتنا اذإ ىتح  افعض نويرصملا دازو ةوق
 ديب .٠ نيموكحملاو نيمك احلا نيب ةمودعمن وكت داكت ةبسنلا تناك

 ةلرعلا هذه ىف اوماق دق  نييرصملا ىأ  مهنأ ركذن نأ دبال اننأ
 فرطلا اوعنصو , ةمخفلا رئامعلا اونبق , مايألا هذه رك ذيام دلخأب
 اواعجو م اعيفر ايااع هوعفرو ةيداملا ةراضحلا ءاول اولمحو ةنيقلا
 ةسدنهلاو ةعانصلا ىف ىمالسالا نفلا جوأ ىكولمملا رصعلا كلذ نم
 جيسنلاو ةفرخزلاو ميمصتلاو

 كيلامملارصءىبتناىداليملا رشع عبارلا نرقلا فصتنم ىلاوحو

 ليعرلا هيلع ردتقا ام ىلع نوردتقيال فاعض كيلام مهفلخو ماظعلا
 أديف هدح دنع هدئج فقوي نأ مدحأ عطتسي لو ؛ مهنم لوألا

 مييلعنوكي نأ ريغ نم ؛ ةءاسملكب اهوبكريو دالبلاب نوثبعي مدونج
 نرقلا رخاوأ ىف تلصوو دالبلاب فعضلا دتشاف « ناطلس نم جرح
 دوسأ ىف ابيلع دبعتمل بارطضالاو فعضلا نم لاح ىلإ رشع عبارلا
 كيلامملا نم ةديدج ةئف ثوبظب ماتلا طوبملا اذه نرتقاو ؛ ابمايأ



 ةيرحبلا رخآ نم رمالا تيصغ « ةمك ارجلا كيلامملا مساب تفرع

 ىلإ كلامملا ميسقتل لحالو . امظع ادادبتسا رمالاب تديتساو

 ةعلق كيلامم نم ابلك لوألا ةفئاطلا تسيلف ء ةسكارشو ةيرحب

 ةفئاط اعيمجمم امبإَو ءاقالطا ةسك !رجةينثلا ةفئاطلا تسيلو ع ةضورلا

 . محلا نم دحاو بولسأو ةفلتتم لوصأ تاذ ةدحاو

 نييداليملا رشع سملخلا لئاوأو رشع عبارلا نرقلا رخاوأ ىفو

 ىلإ ىايسراب نطفتو « ماششلاو رصم قيرط نع دنا ةراجت تمظنتا

 نم اهنيكمتو ابليس ريسيتب متهاف «حيرلا نم ةراجتلا هذه هلغتام
 ناك انه نمو بيصن رفوأي اهحابرأ نم نوفي ىّتَح هداليب رورملا
 نهلا باحصأ ناكو « زاجحلا دالبو نهلا ىف هناطلسةداعاب هماّتهأ

 مدقتلا نم راجتلا عنمي افسع رمحآلا رحبلاب ةراملا نفسلا نوفسعي

 2م فارشأ ناكو ء باذيعو سيوسلاك ةيرصملا ىتاوملا ىلإ الامش

 ءافتك الا ىلإ ممرطضا ام ىذآلا اذه لثمب راجتلا نوعبتتي

 سف ع كانه مهعئاضب عيبو نك اوس ىلإ رمحألا رحبلا ىف دوعصلاب
 ةجيتن نم ناكف ؛ رمآلا كلذ ىف لخدتلاب عبنيو ةدجّرف هلامع ىابسرأب

 تذخأ اذهلو. نييزاجحلاو نيبنلا فسءنم دوملا راجتلا ةيامح كلذ

 م 1498 ةنس ىلاوح نم عبفيو ةدج ىلإ ةنمآ دعصت ةيدنملا رجاتملا

 3 ماعلا ف رايد فلأ نيعبس ىلاوح ابنمإ ىابسراب' ةنازخ ترو

 ناطلسل ةعضاخ اهلك راحو ضارأ ىف كلذ'دعب رم رجاتملا تناكو

 ىت> قوسل قوس نمو ءانيمل ءانيم نم بئارضلاب اهوعبتش كيلامملا
 ةقدانبلا راجت عنتماف  ىلصألاابنمت فاعضأ لاملانم ابيلع ىبحي ام ؛حبصأ
 لضفو :؛طايمدو ديشرو ةيردنكسالاوأ ةرهاقلا قاوسأ ىف اهئارش نع
 ةقدانبلا لسرأو ؛ نك اوسو ندعقاوسأ ىف مهعئاضب اوعيبي نأدنهلا راجت
 , ةيراجتلا تاقالعلا عطقب اناذيإ ةيردتكسال' نم مث راجي لقنتل ةئيفس

 دنحلا ةراج

 ةيدنبلاةراجتلاحابررأ



 نولواح نويلاغتربلا

 راكتحالا نع فك كلذ بيسب هدراوم ددهم رطخلا ىايسراب سل الف

 رتوت ىلإ ىدأامم دتشاف داع هنكلو « ةراجتلا قاطأو سوكملا ضفخو

 لانيوقمقجلواحدقو , ىرخأةرمةراجتلا ىرجم بارطضاو تاقالعلا

 طوبهلا ىف ةراجتلا نم كيلامملا داريإذخأو ءاحلفي لفرمألا اجلاعي نأ

 ءدالبلا ىف مكحلل اداسفاو ةيعرلل افسع متدازو مهناطاس فعضأ امم
 فشك ىلإ نييلاغتربلا ممه تبجوت نأ فسعاا كلذ جئاتت نم ناكو

 ىبهتا امم ؛ ةقدانبلاو كيلامملا راكتحا نع اديعب ةراجتلل ديدج قيرط

 .ضيبألا رحبلاق يرط نع ةراجتلا لوحتو ,ءاجرلا سأر قيرط فشكب .جراسارورطافقك

 ني كاكتالا ,دب
 كارتالاو كيلاملا

 حتفلا تامدنتع

 قاهملا

 ماعلا
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 تناكو « مايالا هذه ىف دوعص ىف نييناهثعلا كارتآلا محن ناكو
 اوذخاف , قرشلل تافتلالا نم مهنكم اغلبم تغلب دق ناقلبلا ىف مهتاحوتف
 كاكتحالا أدب كانهو , ماشلا ىلامشو تارفلا ىلاعأ ىف مدودح نودمي
 نوبجوتي مثريغو ردقلا ىذ ءارمأ ناك ذإ . كيلامملا نيبو منيب
 متي ملو « ءوست نيياجلا نيب تاقالعلا تذخأف ءرصم ةنطاسل ءالولاب
 لب ٠ نييئامثعلا عناصي نأب  ىلبتياق  كاذ ذإ كيلاملا ناطلس
 طروت م ,هودعو ىناثلا ديزي اب اخأ مج ريمألا ىواف ع ءادعلاب مهحراص

 هيلع تيلج ةعبب ايايلا ىلإ ريمآلا اذه عابف كلذ نم رثك أ ءادعلا ىف
 , هملأو ديزياب بضغ تراثأو راعلا

 حتتفلاب تهتنا تح ةرهاقلاو ةناتسالا نيب دقعتت رومآلا لزت ملو
 لوقن نأ بجاولا نم هنأ ديب ءفورعم وهام ىلع , رصمل ىنامثعلا
 هذه ىف كيلامملا ناطلس ىلع ةيضاق نكن ل قباد جرم ةمبزه نا

 نايثع لآ ةرطيس تحت مهمكح نم ثلاث رصعب اناذيإ تناك لب «رايدلا
 . 101 ةئس فيص نم أدب

 اننإ
 نيا نبت

 ابلفحأ تناكف « ةيييلصاا بورحلا ناديم ةيماشلا دالبلا تناك
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 تبتتا دّقف « اهلياقع نم ايذأت اهدشأو بورحلا كلت بئاصمب
 نكلو « رشع ىداحلا نرفلا نم ىناثلا فصنلا ىف ةيبلصلا تالخلا

 ةياهنىلإ كلذ دعب ماقلا ضرأ ىف نالجاستي الظ ةينارصنلاو مالسألا
 م ىلع تالجلا نورئاوب رصم كيلامم رمتساف « رششع سماخلا نرقلا

 مولقاعم رخآ ىلع اولوتسا ىتح ماشلا ىف سراحم نم نييبيلصال قب
 رخآ مادشلا ضرأ حراب اذهبو ةيداليم 1+1 ةنس دودح ىف  اكع-

 كرت ٠ ببرقلا دوعلا لمأ للعام اورقتساو صربق ىلإ نييييلصلا ءارمأ
 نوددهم اولظو , ماشلا راحي ىف وماقأ مهنكلو ماشلا ضرأ نويبيلصلا
 . نيحلاو نيحلا نيب ىذالا هلهأب نولزنبو هنومجاريو ىئاشلا لحاسلا

 ليباقع ىلع ةييلصلا بورحلا دعب ماشلا تابكن ترصنقا دق ولو
 تراص هتموكح نكلو «ءاجر لاحلا حالص ىف ناكل بورحلا هذه
 داز ايس اكح ةرهاقلا نم هوككش رصم كيلامم ىلإ بورحلا هذه دعب
 ةدايزو ملاظملا راشتنا ىه : ةديدج ةلع هللع ىلإ فاضأو .وس هلاح
 ماسقالا باوننيب تاعزانملا ماودو تابابجلا

 ىتلانورقلا لالخ اماث اطوبه ماشلا دالب طوبه كلذ ةجبتن تناكو
 اهأجافايلف عرشعنماثلا نرقلارخاوأ ىلإ رمتسا . ةيييلصلا بورحلا تلت
 ةايحلا نم ًاقمر اهب ىفلأ رشع عباسلا نرقلا لئا وأ ىف ىناهثعلا حتفلا
 دالبلاب ىوهو هيلع ىضقف , نئادملا ضعبو لحاسلا ةراجت ىف برطضي
 . هعيمج ليوطلا اهخيرات لالخابلع دهعت مل داسفلاو د وكرلا نم لاحملإ

 رخآ انول نييبر وألا ونيبلسملا نيب تفلخةيبيلصلا بورحل نأ ديب
 مفانملا لداتو ةراجتلا وهو ع ةوادعلاو برملا ريغ تاقالعلا نم

 امو قرشلا تاريخ ىلإ جنرفلا راحت نم ريثكلا نطف دقف ,ةراضحلاو
 جورخ دعبمدومج اولصاوف , اهيف ةرجاتملا نم حبرلا نم مهيلع دوعي
 دقف ماشلا دالب ىلع مهتالمح اوعبات دق كيلامملا ناكا لو « نييييلصلا

 اع ظوقس

 دالبلا طوبق

 ةيراجتلا تاثالملا
 برتلاو قرشلاتو



 تك

 كانهو ع ىرغصلا ايسأب ايقيلتق ىلإ نييلاطيالاو كرر راجي لقتتا

 ايسأو ماشلا ىحاون نم راجتلا اهيلا دفاوت رجاتيلل ةعساو اقوس اوأمقنأ

 لطي مل قوساا كلت نكلو . مهنم نورتشيو ةجنرفلا نوحدي ىرغصلا

 ابمجابف امل اونطف نأ كيلامملا بلي مل ذإ اليوط انمز دمآلا اب

 لمحل. ابقوس برخو اهيلع ىلوةساو م 1940 ةنمم نووالق نب رصانلا

 نيدمتعم اهيفاوطحو : لمخرالارئازجىل] مثرجاتمتويوروآلا راجي

 مهعئاضي لاصياو مثرجاتم نيمأت ىف راحبلا ىف عبقوفتو عبليطاسأ لع

 ,يتماقأو لحاسلاب نيبيروآلا لوزن رثك مث نمو « ماشلا لحاوس ىلإ

 راجتاملالخ مهيلا عرب : : مايأ ة ةعضب نم ربك أ ثبلثال ةعيرس اقاوسأ قتلا قاوستالا

 تردي شضربأ

 هتاياصتقلا

 مهنفسىل] نودوعيو مهرجاتمراجتلاىوطي مث علسلا نولدابقيف نيملسملا

 كيلاملا ذخأو . ماكجلا نم ارذح اذكهو . رخآ ناكم ىف اوطحبل

 لعل , كلذل ًاعبت فعضلا ىف دالبلا ىلع مهئاطلس ذخأو لالحنالا ىف

 « رخآ انيحىشرلاو انيحةوقلاب كلذل نولاةحو مهثكم نوليطي راجتلا

 ةيردنكسالاو اديصو توريب "لثم ماشلا روذث نم ريثك ىف أشن ىتح
 ثبلي ملو « نييوروأألا عمةرجاتملاسانلاداتعاو « هققانةيراجت قاوسأ

 هذه مايقب اوحمس اذإ حيرلا نم مهيلع دوعيام اوت نأ ماكل

 اهتماقابنوحمسياو ذخأف , كراجلاو سوكملا ابيلع اوضرفو ةراجتتلا

 ماشلا روقث ىف اهتاوسأ نوعجشيو

 ةلباقم اهناآل ,ةراجت اهرثك أو روذثلا هذه ربك أ توريب تناكو

 ةيقدنبلا ل1 نمنيبلاطيالا راجنل زودثلا برقأو جنرفالا أجلم صربقل

 راجت فخ اهيلا ةيبوروآلا رجاتملا نزخم صربق تناكف « هزيبو هونجو
 «نائويلاو ةيقدنبلاو ايليسرمو نويلو سفافوربو اينولاطق نم ابوروأ
 جنرفلا نم مهأامع اهملستي ثيح توريب ىلإ ةراجتلا فرصنت اهنمو
 تايروه#لا تاموكح تذخأ نمزأا رورك و نيدلسملا نم مهؤالمعو



 . هتدمو ماشلا روغث نم اهريغو توريب ىف تايلصنق ءىثنت ةيلاطيالا
 ومنت برغلاو قرشلا نيب ةيراجتلا ةييلسلا تاقالعلا تذخأ اذبمو
 كرامجاو بئارضلا نم مهيلع دوعيام ىلإ كيلاملا نطفو , دتشتو
 اذهملو ؛ اهوعجشف تايلصنقلاو رجاتملا هذه ىلع اهنوبجي اوناك ىتلا
 « مهل حبرلا نم بضنيال ادروماموبحي | وناك ىتلا تايكماجلا تحبصأ

 ةعومجملا نو مهني رومالالاصتاو ةنراوملا شاعتت | كلذ ةجيقن تناكو

 ماشلاب  ةصاخاسترفو - ابروأ لود مامتهاىل] ىدأامم ءابروأ ىف ةيحيسملا
 , أوسأ ىلإ ءىس نم هيف ريست رومآألا تناك دقق دالبلا لخاد امأ

 تاراغو تاعاجلا مهيلع تلقثو كيلالا فسع نيلهآلاب دتشا دقف
 ناكو :لوذملا تاوزغو دارجلا لزاونو ةئيوالا تادفاوو ودبلا

 ءارجنم دالبلا بيصيق نوعزانتيو نوربادت, نوكفنيال ملاقألا باون

 نه رصم كلم لقتتا نيح هوس لاوحالا تدارو « غلاب ىذأ كلذ

 م ١مم ةنس ىلاوح_ةيرحبلا كيلاملا ىلإ ةيجربلاكيلاملا
 كارتآلاو كيلاملانيءوسلا فمذخأ تاونسلاهذه ىف ةقالعلا تناكو

 كلارثآلا لعج امم , ىرخصلا ايسآ ىف دتشا دق مدعاس ناك نيذلا
 تحنس اذا ح , نيح ىلإ ةبرضلانوئجريوعمطلان يعي ماشأل نورظني
 ماشلا اوزنف اوعرسأ دقف ١011 ةئس ةصرفلا
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 قرمثلا دالب اوعمجو « ةيمالسالا ةدحولا كارتألا داعأ اذهب
 ةيمالسالا بوعشلا تدجوو ء ديدج نه ةقالخخلا ءاول ىلإ ىىالسالا

 ْنلا هئراطلا تاراغلاو ةئجافملا تاوزغلا ىذأ اهنع درتو ابيمحت ةوق
 ريفغلا ملاعلا اذهل نوعضي نويناهنعلا أدبو . ةليوط انورق ابعورت تلظ
 ةيحان لكاورقأف , عافدلاو ةرادالاو مكحلل أتباث اماظن مهيلإ راص ىذلا
 لع مقأو « ماعلا ةلودلا ماظن هاضنقا اهميسقت ىف ليدعت عم اهماظن ىلع
 تاونسشالث هزك رهف قسو ةناتسالا نم لسرب ىكرت ماح ةيحانلك

 ءاهدودح ىلع وأدالبلا ةحاعف هعم مقت ىنامثعلا شيلان م ةوق هزرعت

 دالبلالالحمضأ

 كارتالاو كيلاملا

 نوديعي كارتالا
 ةيمالسالا هدسولا



 مد #نن-ل

 ىذلا وحنلا ىلع هنومظني مهسفنأ دلبلا لهاأل كرتي ناك كلذ ادع امو

 .ىجت لبق اوناك ام دالبلا حب نوموقي الثم رصم كيلامب لظف « نوديرب

 ىلع رمآلا نوفرصي هلئابق ءاسؤرو ماشلا ءارمأ لظو ع نييناثعلا

 قامعلا محلا ىا « نيينامثعاا ءىجم لبق هوداتعا ىذلا وحنلا

 اهيلع ضرفو « دالبلا لوح ايركسعاقاطن برضنأ ىلع دزي مل ديدجلا
 اهرومأ فرصتةرح كلذ دعب ابكرتو « ماع لك ىدؤت ةمظنم تايابج
 تادحولا ب سكتملاذطو ع حتفلا لبقهبابف رصت نأ تداتعا ىذلا وحتلا ىلع

 ىف ابلمش ىذلا نمآلا ىتح  ديدجلا حتفلا اذهب ًاريثك ائيش ةيمالسالا

 ناك ا؟ىضوفرمألا داعوهل حبرطضانأثيايول , هنمىلوألا تاونسلا
 طيسبتلا هب داري زوجت ةدحو تناك ةيئامعلا ةلودلا ناب لوقلاف ةيناشلاتاودلا

 متتفلا“ دعب ترمتسا هيحان لك نأ ذا ؛ ديدحتلاو قيقدتلا ال زاحيالاو

 أطخ ةماع ةموكح تناك ةينامّمعلا ةلودلا ناب لوقلاو « هلبق اهماظن_ لع
 عماج ماظن عضو ىلع نوردتقي اوناك ام ةلودلا لاجر نآل رماظ

 « اريصق انيح تنكس ناو اهاح ىلع ىضوفلا تلظو اهلك ةلودلل عنام

 اهتمظناب شيعت ىلا تايلقالاو تائيهلاب ةصاغ كلذ ىلإ ةلودلا تناكو
 ؛ ائيش اهرمأ نم كلمب ناطاسلا داكيال ابكولم ةياعر ىف لب اهنيناوقو
 ولخبال ىئالسالا ملاعلل ةظقي ناك ةينامنعلا ةلودلا مايق ناب لوقلا ىّتح
 اطوبه.ممملا تدازو , ادومخ لاحتسالب دوكرلا رمتساذا , أطخ نم
 ىدآلا ضوبنلا قراوب ةلودلا ىحاون ىف تلءاضناو « البج لوقعلاو

 نكسف « ماشلاو رصم ىحاون ضعب ىف ريخلاب ءىفت تناك ىتلا ىنفلا وأ
 ةلودلاب » تفرع ىلا ةرهاظلا ةدحولا هذه لظ ىف دكرو ءىش لك
 برغلاو قرشلا نيب ةيراضحلاو ةيراجنلا تالصلاتعطقناو . © ةتئاممعلا

 قبس امكيلامملا مايأ رخاوأ ىف ةوقلا ليبس ىةيضام ةمئاق تناكنأ دعب
 ملاعلا ىلعابروأ قوفت ىقلماوعلا ربك أ اذهتالصلا عطفا ناكف ء هنابب م

 . .ىجيبم اك امدق ابليبس ىف ايوروأ تضم وهناكم فقو هناذإ ىمالسالا
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 ءاعالا نم ءىش ابكردأ دق ع ةدحولا هذهن وكت ىبلا ممألا تناكو

 ةخوخيشلا ابلعلو . مالسالا ةيار تحت تدهاج ام طرف نم روتفلاو
 « نيقتملل اهباوبأ مالسالا منف ىتلا ةنجلا ىلإ تنأمطا نأ دعب اهنكردأ
 دئرا :ةدحاوف ةدحاو خيراتلاو ةسايسلا ناديم نم بحسنت تذخأف
 مالسالارمأ نم نوكلامي ال ابارعأ اوراصو ٠ مهتريزج ىلإ برعلا
 « دادغب ىلإ ةفالخلا هتحراب ةيهع ماشلا لحمضاو « ًاثيش نيبلسملاو
 ١ . راتتلا ةوزغ ةادغ قارعلارمأ ىبتتاو

 اذه رمأب اوضبني نأ  ميتلقل  نيينامثعلا رودقم ىفنكي ملو
 نوئيعتسيف « منخلا نوضوري اميح ةاعرلا هلعفي ام اولعفف ع ريفخلا ملاعلا

 نم ناعطق ةأيه ةيمالسالا ب وعشلا تذختاو . اهتسارح ىلع بالكلاب
 ةيراشكنالا ةبامح ىف نئمطتو ع ناطلسلا فنك ىف ىعرت , ةيشاملا
 « نينئوفلو انثدح ىتلا عدافضلا هذوب هبشأ اهلاع حبصأو كيلاملاو
 محي ابسفن ىلع تساقأف ءابضرأ نع ءادعألا درت نأ نع ترجع اهنأ

 ١ ءادعالا نم لك أيام رثك أ ةيعرلا نم لك أي ناكف اي اح

 ملاعلا ىلع ارش نييناهثملا ةدايس تناك فيك موفن نأ عيطتسن اذهب
 ناعطقو ميبصأ ىتح ,ةيونعملا ةيحانلا نم لحمضي أدبف , ىالسالا
 اذإو . هئم ديرب هادعام يعارلل ىدؤب « بب رق نم ابيرق ةيشاملا

 وأ ريكسفتلا ىلإ ةجاح هب دمت لف ع ةأيحلا ىف هتمبم لكىه هذه تناك
 ابضعب تابلظ اهبصأ ىس , دوملاو لهجلا هيلع ىفطي أدبف : ىملعلا
 نافسأ بعادي مونلا أدب ىدع , نوئس الإ ىه امو ء شعب قوف
 رمأ ةيرامشكن الل لكوف ؛ةحارلاو فرنلا ىلإ هانغ هب لامو , ىعارلا
 , قيمع تابس هيلع ىلوتساف  مونلا ىلع لبقأو « ةيعرلا

 .٠ هن لا

 ناكو , ىطسولا نورقلا ةوفغ نم قيفت تأدب دق ابوروأ تناكو
 مف

 َق ىفالسالا

 كارنالا



 .باحر ىلإ اهب ىضفأ دق  نامورلاو قيرغألا ةراضح ىلإ اهدادترا
 قافأ نع ابلمأ مامأ فشكتت ةايحلا تأدبو . ةيرحلا نم ةعسأو

 .نورخآ دازو ء ضرألا ةرادتسا ىلإ مهئاءلع ضعب نطفتف ءةديدج
 .مهب نوكن نأ نود قرشلا ىلإ اوذفني نأ نوعيطتسي مهنأ اوجتنتساف
 ءاديدش ىذأ مهنوذؤي اوناكنيذلا كارتألا ضرأب رورملا ىلإ ةجاح
 .نمو م ةيقيرفأ لوح نوروديف بونجلا قيرط اوكلسي نأب كلذو
 قرطي دحأ دعي للف . ىالسالا ماعلا لع تبرض ىتلا ةلزعلا تناك انه
 تناكىتلا ةراجتلا تعطقناو ع عرشالا تيوطو روغتلا تافقأ . ًابايدل
 أدب ىذلا رقفلا ىه ةديدج ةلع هيلع تدارف « اريفو احر هلهأل حبنت
 مأ مع داز اذاف « ةيعرلا لبق هنوكشي ماكحلا تاب ىتح , لمشيو معي
 ىنغلا ملاعم تلاز ىتح اهنوقهري اوأدبو ةيعرلا ىلع اوبلقنا دقف ةجاحلا
 , ةيلباألاو دجاسملا نوميقي اودوعي ملف ٠ ماكحلاو سانلا ب رضأو
 ريغ هيف حملت داكتال ء بيهر مالظ هيلع داسو ؛ قرشلا حير تنكسو
  دجاسملا نم هريغو رهزاألا نوم ىف برطضت « ةليئض ةعشأ

 ,ماوهتسا دقف نواوآلا امأف , كيلاملاو ةيراشكنالا داس اذهب
 اوحيصأ تح « مهيلع ىفطي لسكلا أدبو « مديس ىلع ىلوتسا ىذلا مونلا
 مهباولعفي نأ سانلا ىلع ًامازإ حبصأو «ديفتالو ىذؤت لحنلا روكذك
 , ةدحسأو ةعفد ؛ابنلتقيف روكذلا ىلع نمجبي نيح لحنلا تالماع هلعفتام
 مهأذإ م رمأ أدب نأ انكم نكي لف # كيلاملا ىأ  نورخآلا امأو
 ضفخو ءاشإ نم مهنمعفري ءدحاو ديسل آمدخ ةيراشكنالاك اونوكيمل
 .شورءورأرحآلابتارمىلإ مهعفرت مهفورس ديبع اوناكامنإو « ءاشي نم
 تماقو « ةرغ ىلع اوذخوؤي نأ ةفانع مونلا نورذاحي اوناكف كولملا
 نع تمعطقتاف اهل نيدايم قاوس لاو عرازملا | وذختاو تاعزانملا مهني
 فافكلاب شيعلا نمعنقت نأ الإ ابمامأق بي لو ؛ قزرلادراوم ةبعرلا



 همس اثم

 لاح ىلإ رمألا اهم ىهتتاو ءاهب كتتفت نيعاوطلاو ضارمألا تأدبو

 . ديزمنماهيلع ام ءوسلا نم

 نسال

 ع ديدج ةراضنلانء نول ابوروال ماقتسا دق ناك نيحلا اذه ىف

 مل هنأاانلق اذإ « تاراضحلا ناولأ نم هريغ نع هزيم نأ عيطتسن
 سانلاررحت بوعش ةراضحناك امنإو «رابحأ وأ كوام ةراضح نكي
 ةرارحأ اوحبصأو « نامزلا فارعأو نورقلا راثآ نم اهلالظ ىف
 ريست بوعشلا تحبصأو , ركف نم نونلعي امو ء رمأ نم نوتأي اهف
 .اوعلخوأ مهدودح ىلإ اودر ؛ ةيعرلا ةعاط كولملا ىأ اذاف كومملا

 نوبوجباوقلطناف :ضرألا باحر نييوروأألل متف دق ملعلا ناكو
 اهورخسف « ةعببطلا لإ لقعلاممادهو ,قزرلل ًابلط تاطيحماو تاراقلل
 . اوبراحاذإ مهبفوفصوف تبراحو , ليحرلا اوعمزا اذا مهتلمك مبسفنال

 لاحعو تايدلبلاو فراصملا نئازخ ىلا اهقيرط ةورثلا تفرعو
 نم ىنغأ م نم 6 بعشلا دارفأ نم ابوروأ عود ف ربظو ع راجتلا

 مثاست اشويج اهفوفص نم دنجت بوعشلا تذخأو « ناجيتلا ىوذ
 ملاقيفوت حوتفلا ىلا تققو ىتلا « تاكرشلا ءىثنتو « لمعلاو لاملاب
 مادام ع كلم ذوفن عرعرت اذإ براحنا ًأيعب اف ع شويجلا هكردت
 . ىذألا هلام سم اذإ , ةكرشلا ىف مهاسملا عرفي امنأو رجأ ىضاقتي

 سوسفلا ل « ءارعشلاو ءاسلعلاو ركفلا لاجر لح كلذك

 ةعببطلاب ةلص رثك أ نويبوروألا حبصأو , سانلا ةدايق ىف نايهرلاو
 اونلعي نأ نم , شيعلا لييس ىف اوجرحتي ملو؛ ةايملاب احر سمأو
 ىف مهمه تناك ىنلا هرئاعشو هدودح اوامهينأو « نيدلا ىلع مهتروث
 « قيرف لكدحتي نأ ةايملا ىف محلاضن ىعدتسا لب « ىلطسولا نورقلا
 نيدلا ماقم هبشي ماقم ىلإ مهدنع ةينطولا تراصف , هنطوب زتعيو

 ةيوروالا

 عيتجلا نوط
 ىؤررالا

 تاكرشلا

 مدقالا

 ىرتكحنلا

 ىلملاو



 ةيرغلا ةراضحلا

 اهريخ باوج
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 ىه « اهب ريخآلل لبق ال ةحلسأ ةثالثب قرشلا برغلا مجاه اذب+
 . ركفلاو معلاو ةيرحلا

 لاوتالو , .ىداحلا مهمون ىف هبالكو ىعارلا لازالو ءاذه لك

 دومللا نم لاس ىلإ لبجلاو ضرملاو رّفلا اهاحأ دقو ءاهاعرمفف هاياعر
 قرشلا ظفحت لازنال ايوروأ تناكو الو ام اًئيش ابعم سحت دعت مل

 ديدشلا هسأب « دعب سنت مل اهنآل مارتحالا نم ريثكلا ءىثلا ىالسالا
 , نيمتاسلا نم ارفن نكلو :كارتآلاتاحوتفو ةيبيلصلا بورحلا ىف

 ىضميمث , ًابجع دادزيف هلاوحأ لمأتيو ءهب فوطيو ؛ قرشلا لخدي أدب
 ةيمالسالا ةعومجملا طاطحنا نم ىأر امع مبيلا ثدحتيف , هموق ىلإ

 ىالسالا قرشلا ةوق ىف نوكشي نويبوروألا أدبف ع غلابلا ابفعضو
 رحبلا قيرط لامعتسا ىف اوركفو مهنيعأ نم طقست هتبيه تأدبو
 ةعومجملا, تطاحأ دق مهليطاسأو مرتفس تناكو « ديدج نم ضيبألا
 مهنم نيف زاجنا ضعب ناكو ع ىدنهلا طمحخلا ىف - قرشلا نم ةيمالسالا

 ماكج تنع نم قلبف , قرشلا ىلإ ىالسالا ملعلا قزخي نأ لضفي
 . اريثك ًاكيش نيملسملا

 مهتايموق نيب تراطتساىت ملا تاعزانملاب اولغشدق نوسوروألا ناكو

 « نييسنرفلاب نيلجتالا لغشو « نويربلاب جربسباه لآ لغش . ةئشانلا
 . اكيرمأو دنهلا ف تارمعتسملا ىلع ةداح ةسفانم مهنيب تراثو

 موقي نأ نم دب نكي ملو ءابوروأ ىف ةيتنتستوربلا تماق كلذك

 0 تمادو امهنيب ةموصخلا تدتشاف , ةيكيلواكلا نيبو اهنيب عاذنلا
 تكرتشا ىثلا هنس نيثالثلا برح ىف اهروص ىلجأب تربظو « اليوط
 ملص ىف ررقت ىذلا ةينيتستوربلا راصتتاب تهتناو ابلك اءوروأ اهف'
 مهئادع نع كلذ لالخ نويبوروالا لغشف « ؛ م, ةنس ايلافتسو
 مالسالل ملسملا



 لالا

 « ثيدحلا رصعلا لت اوأ ىف ايوروأ ىف ثدح روطت م نأ ىلع
 ' قرشلا ةفك تناك دقف « اهتالآو اهنوفو برها بيلاسأ روطت وه
 ,ادحاو نيقيرفلا حالس ناك امدنع ام دح ىلإ ةلداعتم برغلاو

 ع ناديملا ف عافدنالاو ساما نم هلهآل ام مجرألا وه قربثلا ناكلب
 . ةفكلا تناكولا ةيلصلا بورحلاىف نابيل جاتحي ال احضاو كلذىرت
 ةريثكلا هيورحو ثيدحلا رصعلا ناكاملف , ًامئاد قرشلا اهيف ةحجارلا
 نم ةدازتسالل ًابيط الاجي كلذ ىف نويروالا دجو ةديدشلا هناعزانمو
 شوبجلا دادغاف ةديدج بيلاسأ تأهنف عارتخالاو نارملاو ةربخلا
 ناديملاةسدنهوةيبرحلا تاكرحلافو « ناديمللدوتجلادادعاو عاهييترنو

 ببسلا وه نوكيس ىبرحلا مدقتلا اذه نأ ىرنسو ؛ كلذ ىلإ امو
 ىف ًايلج ًاحضاو هارتسو « برغلا راصتتاو قرشلا ةميزه ىف ربك آلا

 هبيلاسأ ىلع ادماج قرشلا ىرنس « نينثالا نيب عازن وأ ةكرعم لك
 عدتبيو نتفي برغلا ىرتسو , هجو ريخ ىلع اهنم ةدافتسالا الواح
 راصحت الآو مفادم و قدانب نم لاثقلا تالآو ب رخلا تاكرذلا ىف

 ' ىحسأ دقو . ةمساحلا هتجينت هل نيب ًارهاظ نينثالا نيب قرفلا نوكيف
 نأ اولواحو رطخلا اذبم ىلوألا برذلا تامجه اوقلن نيذلا نوملسملا
 مباكلو ترغلا مدقت اودصيل ةيرحلا ةيحانلا نم مهنأش اوحلصي
 عيدحلا رصعلافىفرغروطت لكك  روطتلا اذه نآل , اوحلفيو
 نوامحتسي اوناك نيذلانويلبان داوةف , ةليوطلاةبرجتلاو معلا هساسأ امن
 بيلاسأ نوقبطي اوناك ديدشلا كيلامملا موجه دصل دونجلا تاعبرم
 ىلا عقاوملا تارشع ىف اهلع اونرمو ةيبرحلا سرادملا ىف اهوسرد
 مل كيلاملا نأ ببرغلا نمو ع رصم ىلإ مهمودق لبق اهيف اوكرشا
 مبنأ مغر ىلع مهيلاسأ نم ءىث ىف نيسنرفلا اودلقي نأ اولواحي
 ةميدقلا مهيورح ىف هوفلا ام ىلع اوضم امبإو « اهتوقو ابلضف اونايتسا



 سم اب بسس

 انلعلو , خيراتلا نم مهئانفب تبهتنا ةيلاوتم ةقحاس ةميره ةجيننلا تناكف

 قرشلا نا عم مويلا ىلإ برغلا قوفت رمتسا فيك اريثك بجعن ال :
 ىوقأ نأ عقاولا نكلو ٠ ديعب نمز ذنم برغلا بيلاسأ ذختي أدب
 هيف ىدنج لك رعشي « ةيونعملا هحور ىه ىوروألا شيجلا رصانع

 ةوق شيبجلا حبصيف فوفصلا ىف نيرخآلا عم جمدنيو هنطوبو هسفنب
 عافدنالا ىلع موقي ىذلانييقرشلا سامح اهلا ساقيداكيال ةميظعتي ونعم
 رسخيسو  هبيلاسأ ىف ملصي امبم ًاموزبم لظيسقرشلان | ىرتساذهلو
 قترثىتح رصتني أدييالو ءاهتال آو برحلا ىف ةدعنم نقتيامبمعقاوملا
 . ةيوروآلا ةيركسعلا ىوتسم ىلإ كلذب لصيف ةيونعملا هدونج حور

 ماع ةئالابرح ىف ًارهاظ | الكش ذخأي ىبرحلا مدقتلا اذه دب
 لبس اوفرعو ةاشملا ةوق اهئانثأ سانلا فشنك ذا اسنرفو رئلجنا نيب

 ايوروأتلمش ىلا ناكاراش بو رح مث 2( هجو ريخ ليع مهنه ةدافتسالا

 ىف تظقي أ ىلاو ةيكيلوثاكلاو ةيتئتست و ربلا نيب عارص ةأيه تذختاو ابلك
 بيلاسأب ةربخ مهتدازو . ًاديدج ًاحور نييبوروألا نيبراحنأ سوفن
 نينراف ردنكساو فلد وأ ف اسج لاثما نم نب رداق ةداقحجرخأوبرحلا

 هلوصأو هدعاوق هلآءاع ب رحلا تحبضأو ع مهيلا نمو واسن سي روما
 . تانيبارقلاو فويسلالامعتسا ىف ةيناوابمو عافدناو سامح درجدعتملو

 ذخأو « اقيمع الماش ًاروطتابوروأ فروطنتلوقعلا تناك كلذك

 برغلادالب ىف ريكفتلا لدبتل اعبت لدبتي ةينارصنلا نم مالسالا فقوم
 اهف لصفي ةيبيلصلا بورهلا خرؤم ركراب ذاتسالل ةعتع ةملك كيلاو
 : ليصفت نبأ روطتلا اذه

 ىلخادلا داحتالل اليبسم ةيبيلصلا بورحلا ىف ابوروأ دحجتلو »

 ابنكلو , ةيلخادلا اهتايح قفارم تش ىف اديدج ارثؤمو بس
 اذه ناكح دقو « ةايحال ةعساو ةديدج ةرظن اهلييس نع تبسك

 ةييلصلا بورحلا نم ايوروأ هتيسك ام ربك أ رظنلا ىدم ىف عاسنالا



 . . . .. ايقارغجلا مدقتو فشكلا حور ومن هيلا انفضأ اذإ
 وهو ع رشع كلاثلا نرقلا ىف رهازلا ىويسالا فيشكلا رصع أدب

 نا - رشع سداسلا نرقلا ف قيرماألا فشكلا رصع لداعي
 ءانثأ ايبمآ تناكو . نامزلا نم نرقب كلذ دعب ىبتناو هيواسي مل

 :مرقلا نم دتمم ىرعلا ةككفم ةيلوغم ةيروطاربما ابعمجت ةرتفلا هذه

 لوغملا ناكو . واكنهو ( نيكب ) كولابك ىلا دنقرمسو ىراخو زيربتو
 « ىرخأآلا دئاقعلا عم نيحاستم ةيئاماشلا مهتديقعب اوظفتحا نيذلا

 ءالؤه نم ًارفن تمض مدالب نكلو نييحيسم مهسفنأ مث اونوكي مو
 اذه زوعو « ةينارصنلا ىلإ مبليوحت نييحيسملا نم نولئافتملا اجرف

 دالب ىف ثحبلا ىلإ مهب عفد ىذلا ىراجتلا نيبوروألا ليم ءاجرلا

 ةيريشبتلا تاثعبلا تناك دقو . ةيويسالا ةراجتلا رك ارم نع لوغملا

 لمأ ققحن نأ اهتلحر ءارو نم وجرت لوذملا دالب ىلإ تلسرأ ىلا

 ءاضعأ نيب ناك دقو . . . دبألا ىلإ سدقملا تيب ديعتستو نيييلصلا
 -دعبأ ةيريشبتلا ةثعبلا نأ نوردقي لل دنعار لثمدارفأ تاثعبلا هذه
 اهتاذب ةمئاق ةباغايسمآ ريصنت حبصأ انه نمو « ةيبرحلا ةلما نم ًارثأ
 ىع اك هللا ملعب ايندلا اوٌألمب نا نيلئافتملا ءالؤه لاثمأ اهءارو نم ىريي
 جماست ىف ًابيط انوع تائعبلا هذه تدجو دقو .. تاطيجلا ءامب ةءولم
 توه نوج عاطتساف 5 ايسأف نبيروطسنلا سرادم دوجوفو لوغملا

 عبارلا نرقلا لئاوأ ىف  نيكبىفةينيئاللاةسينكلا سسؤم ونيقروك
 نييكسشتر فلا نايهرلا نم ةثالثدعم ناكو نيكبل افقسا حبصي نأ رشع
 ناك ام ةيريشبتلا ةثعبلا لظ ىف ىلاطيالا رجاتلا راسو . . نيدعاسملا
 نع كلذ رفسي لو « ةيبيلصلا ةللا نوقفاري ةيلاطيالا ءىناوملا وحالع

 نا ةيئونج ةحالم ةكرش تعاطتسا لب مثدحو « وإوب لآ» تالحر

 ناديب ..... زير ىف قدنب لصنق رفتساو , نيوزق رحيدايم رخمأ
 عداخلا ملحلاكاذ ىشالتو , هرخآ نعمدهت دق دوقعملا لمآلا اذه لك



 ىلا عارصلا لاقتتل

 راجبلا

 مك اسس

 هنيتيحيسملا ابوروأو ايسآ ةروص لايخلا ىف هباحصأل مسري ناك ىذلا
 ةلئاضتم ةديقع الا كلذ دعب مبصي الف ع مالسالا امهنيي نارصحت

 .قرش نمبناج ىفو اينابسأ نكر ىف سانلا نم ةليلق ةئذ ىف ةروصحم
 « از ةنس مالسالا أآولخد سراف تاناخ نا كلذ ع ضيباللا رحبلا

 .ىلع تعبرتو , رشع عبارلا نرقلا فصتنم ىف ايآ طسو لهأ لسأو

 باوبأتلفقأو )ما. و ١مدرج ىتتسنوبةريبشلا جنم ةرسأ نيصلا شرع

 هيحيمملاب ليبسلا عاطقنا ةجيقنلا تناكف , ةينجالا ةراجتلاهجو ىف نيصلا

 عاستالا نماديعب اوأش كردا ىذلا مالسالا ةعقر ىف اديعب اعاستاو

 برغلا ىمارت ًاديدج المأ نكلو .... ع نيناهثعلا كارتاللا روبظب

 هفرعب القنا ريك أ ىف اييس ديدجلا لمآلا اذه تاكو ع سأيي ال ىذلا
 ,ملف « لفقأ دق ربلا قيرط ناك اذإ : نويبوروألا لءاست .. . خيراتلا

 ,مجاهتو قرشلا ىلإ رحبت ال اذامل ء رحبلا قيرط ابوروأ كلست ال

 لمأ اذه ناك . . سدقملا تيب داعتسي كلذبو فلخلا نم مالسالا

 مهلحرب ) مهنأ اودقتعاو مرودص ىلع بيلصلا اولمحنيذلا نيحالملا

 فنراك اذإو . ةسدقملا ىضارالا صيلختل نولمعي ( دنحلا راحي ىلإ

 نأ انتكمي هناف . . دنلا نم الدب ةيبراكلا رئازجلا دجو دق بمولوك

 .لوح فافتلالاب ىأ ) لمعلا اذبب اوماق نيذلا نييحيسملا نإ لوقت

 ناو . . نييحيسلل ةراق اوبسك دق ( بونجلا راحنم هتمجابمو قرشلا

 رطخت نكتمل لوسي هريخ هيفا رومآلا نازيم ديعي نأ عاطتسا برغلا

 « ... لأب ىلعهل
 .فكت م ايوروأ نأ ذإ ءلوقن نأ ديرئامع غالب هيف ثيدح اذهو

 ىلإ ركفلا اهاده ىتح هنم اهرأثب ذخاللاو مالسالا ىف ريكفتلا نع

 اهب تماقىتلا ةديدعلا اهتالواحم تيأر دقو , ىنونجلا فافتلالا ةكرح

 .لوغملا ريصنت ىلإ تعس فيك « ىشع عبارلاو رشع ثلاثلا نينرقلا ىف
 امهنيب بابسألا تلصتافيكو « نيتيحيسم نيتلود نيب مالسالا رصحل
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 رصم ىف ةيمالسالا ةموأقملا زكرم ىلع ءاضقلل ةينارصنلا ةشيدخلا نيبو

 لوصولل برغلا ىلإ هجتت تأدبف قرشلا قيرط نم تسي فيك مث
 ةوطخ ىه هذهو .. مالسالا دالب ىلإ لوصولل بونجللو دنهلا ىلا

 رصع ٠ خيراتلا روصع نم ًاديدج ًارصع نيعت ىتلا ىربكلا لاقتتالا

 وتتابل ىف ةيرحبلا مالسالا تاوق مطحن ىلا ةقوفتملا ةيبرغلا ةيرحبلا
 هورغتف بونجلا وحن لغوتت مث . . ضيبآلا رحبلا ةماعز هنم عزننو
 . .قرشلا راحب نم ًاقفوم ًاوزغ

 خيراتلا ةبجو تأدبو « ريغتي ةايحلا نازيم أدب « مويلا اذه نم

 رشننو ةيرحبلا ممألا ضبنتل حالسلا ةيربلا ممألا عضتس . . لدبنت
 ةريغص ممأب عمستسو . . فيسلا نم ىضما هنأ تبثأ ىذلا عارشلا

 نم ابلهأ عابط ىف اموعارشنم كلمت ام باسح ةضيرع ربلا باسحف

 ًاديسو : ارتلجناو ةد:لوهو لاغتربلاب عمستس . . ةيرحب بهاوم
 دئاسلا ىرجيلا هعباطب ثيدحل ارصعلا

 . سئارفلا لوأ مالسالا ممأ نوكتف رحبلا نم موجحلا نوكي
 دنا طقست برغلا وحن ريسيو قرشلا نم ىنوروآلا مدقتلا أدبي

 دالب ىونج تاراما مث . . سراف بونج مث .. وبالملا رئازجو
 . . ضيبألا رحبلا لود مث . . رمحألا رحبلا مث . . برعلا

 ىالسالا قرشلا نع هفرعي نأ ىنبني ام ءىراقلل انزجوأ نآلا

 انركذو : ثيدحلا رصعلا ىلإ ىطسولا نورقلانم ابوروأ روطت نعو
 كلذا ةجبتن لدبت نم ابوروأو مالسالا نيب تاقالعلا باصأ ام

 ىهتن ىتح ةيحان ةيحان امهنيي تاقالعلا عبتنب نآلا أدبنلف ؛ روطتلا

 رشع عساتلا نرقلا ىلإ امهب

 ىا رغجلا فشكلا ةك صا أ

 ىلإ دنملا رح مطوصوو راحبلا ىف نييوروألا مدقت عجري

 ةيرحبلام مالا ةطعب



 لئ اوأىف ايروأوايكرت

 ثودخلا ارصنلا

 ىرحبلا

 مس يطال

 كلذ ىف ابوروأ هتكردأ ىذلا ىرحبلا مدقتلا ابمهأ « ةريثك بابسأ

 تحبصأ مالسالا دالبنا لوقننأ هقالطإ لع اس سيلو ,نامزلا

 رباعل اهيف قيرط الو رجاتل ابف نامأ ال ىضوف ةينامئعلا ةلودلا لظ ىف
 كارتالاب عفد لهاجلا بصعتلا نأ نم نوريثكلا هيلا بهذي ام ْوأ

 فارصنا ىلإ كلذ ىدأف , ةيرغلا ةراجتلا رورم هجو ىف فوقولا ىلإ

 ايكرت نيب باوبآلا نأ فورعحملا ذإ , بونجلا ىلإ ةيرغلا ةراجتلا
 عم ةلوصوم تاقالع كارث“الل تناك لب ًامامت ةقلغم نكن ملابوروأو

 ةلودلا دالب ىف ةراجتلاراكتحا نيتريخاألا نيتاحل ناكو ءاسنرفوةيقدنملا

 راكتحا ةيناثللو , ماشلاو ناطلسلا دالبف ربلا ةراحت ىلوالل ءاهراحتو

 دقو « ابوروأ دالب ىلإ ماشلاو رصم ىناوم نم ةيقرشلا ةراجتلا لقن

 تناكذإ « فششكلا ةكرح بابسأ نم ايبس ابسفن تاقالعلا هذه تناك

 ركتحا اذاف ,اهدشأ ىلع رصعلا اذه ىف اينابسأو اسنرف نيب ةسفانملا

 رخآ قيرطنع ثحبلل نابساآلا فرصنا دقف قرشلا ةراجت نويسنرفلا

 كلذكو م اسنرف مهتسفانم ىلع ةبلغلاو ةراجتلا هذه ىلع ءاليتسالل

 تسلتف ضي ًلارحبلا ةراجتل ةيقدنبلا راكتحاب ًاعرذ لاغتربلا تقاض

 ىف اهعبانم ىلإ لوصولاو ةراجتلا هذه ىلع ءاليتسالل ىرخأ اليبس
 اصلا ءاجرلا سأر قيرط فيشك ىلإ رمآلا اب ىهتتاف , دنحلا

 عفدت ثادحانم اهالت امو ابسفت ةيبيلصلا بورحلا ةعببط تناكو

 تناكدّمف ع رحبلاف قوفتلا ىلإ برغلابو ء ربلاف قوفتلا لإ قرشلاب

 نيحالملا نارم دازف قرشلا ىلإ نيييوروالا نيييلصلا ليبس نفسلا

 ةليوطلاةيرحبلا تالخلاو ليطاسألادادعابيلاسأ اوفر عو « نيسوروالا

 نم ريثك فنييييلصلادامتعاناكو : ةعساش تافاسمدنجلا وسانلا لمحت تلا

 نأ ردنب ثيحب قرشلاىف نيماسملا ىتاوم ةمجابم فل يطاسألا لع نايحألا

 فو برحلاف مثاسي قدنبوأ ىو لوطسا ابقفاريال ةيبيلصةلمحدجن

 حس تنكس نيحىفةيرحبلا ب رحلا بيلاسأفف نويرغلا نرف 0 ةمينغلا
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 فعض برغلا مهفو .. هروغت تَقلغأو هنفس تلقو قرشلاف ةحالملا

 هرصحنو ..راحبلا نم  دارأ اذإ  همجاه.راصفةيحاتلاهذهىف قرشلا

 هذهو عربلا ف هنم هبيصي ال امننم هنم بيصي نأ دارأ اذإ هاملا ىف

 5 ابوروأ بلق نوزغي نيذلا كارتالادنجي ًاعرذ قيضت ابلك ابوروأ

 برح ىلإ ةلودلاعفدالإ مهدرل البس نوييروالا دج الف. انيف نولصي.

 ىف 1١/١ ةنس وتئاببل ىفىك رتلالوطسالل ةقحاس ةميزه نعملجنت ةب رح
 ىريلا ىالسالا قوفتلا جوا ىف ىأ ىوناقلاناملس دبع

 سداسلا نرقلا علاطم ف قرشلا دالب ىلع نويلاغتربلا فرشأ

 هيلا تقفوام راحبلا ىف لغوتلا ىف داهتجالا ىلإ مثزفح دقو ء رشع

 ىرثت تأدبف اكيرمأ ىف ةعساو ةيروطاربما ءانب نم اينابسأ مهتراج
 راحبلا وحت هذهتهجتاف  لافتربلا ده. ًاقحاس ًارطخ حبصتو ىوقتو
 لحاس ةاذاحمب بوتجلاوحت ابل اجر هجتاونامسالل برغلا ةهجو تكرتو

 ءارمايان رك ذي ىدلار يملا كلذع ىرنه نييلاغتربلا دوقي ناكو « ةيقيرفأ

 ىذلا ريمألا بقل انيطعي  زولوت لآ لاثمأ نم ةيبيلصلا بورحلا

 انل فشكيو ؛ هريسي ناك ىذلا ىمايسلا ضرغلا نع ةركف هب فرع

 تناك ىلا ةيبيلصلا ةينيدلا حورلا نع هرهظ ىلع همسر ىذلا بيلصلا

 حورلاهذه خيراتلا هب هفرع ىذلا حالملا بقل انل رسفيو , هيلعرطيست'
 . نامزل!كلذىف الكا يوروأ ىلع لب لاغتربلا لع ترطيس ىلا ةيحالملا

 « اماج ىدوكساف ديىلع ىدنهلا طيخلا ىلإ ًاريخأنويلاغتربلاىهتاو

 اوأشنأو ءرشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف توكيلاكو دنملاب اولصتاو

 رطخ ىوذ داوقو , نيفورعم نيرمعتسمدي ىلع اكلم مبسفنأل نوبي
 ةروصقم راحبلا كلت تناكو . كركوبلاو لاربكو اديملا لاثمأ نم.

 دنهلانيي هيف ةراجتلا نواقني سرفو برع نم نييلسملا ىحالمإ ع
 ًايعيبطناكف . نفسلانم هب رميام نوبلسي وأ ةيقيرفاو رمحآلا رحبلاو

 نيحالللل ناكو , نيجاهملا نييلاغتربلا نيبو مهنيب ةموصخلا روثت نأ

 ىلاعتربلمدقتا

 جالملا ىرم

 ىلاتترباا رابتسالا



 ويد ةءقوم

 فلحلا ةعزه

 ةنمم ىمالسالا
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 كب ىريي ةلمح

 رصم كيلامم مث . . ريفولا حيرلا اذه مهنومساقي نورخآ ءاكرش نيبلسملا

 اهنواقنيومث سيوسلاىف رمحألا رحبلادنع ةعاضبلانوملستي. اوناك نيذلا

 .مهنم اهياستي كانهو « حرلا مظعأ اهنم نوحيريكلذبو ةيردنكسالا ىلإ
 .اوملاصف ةيراجتلا حورلا مهلع تبلغ نيذلا ةقدانبلا مث نولاث ءاكرش

 « طسواملا ضيبألا رحبلا قرش ىف ةراجتلا لقن راكتحا ىلع نيملسملا

 ةضيرعلا هتعرشأ ريسي أشنأ ىذلا رطخلا سفانملا اذهب ءاكرشلا عماستو

 .نم مهمرحبف بونجلا ىلإ اهب ىضمبو ةراجتلا مستيو ع دنهلا دالب ىف
 دنهلا رحيملإ اوعرسأو مهليطاسأ اوعمجو اوعراستو اوعادتف ءاهقزر
 كيلاملا اهلقنونفسلا ءازجأ ةيقدنبلا تمدق ؛ ليخدلا كلذ لع اوضقيل

 « بونجلاوحن اهب اوراسو , نييلسملا وحالم ايكرو رمحأللا رحبلا ىلإ

 ابوروأ ابابل ةباتكلا ىلإ هعفد ًآغلبم كيلامملا ناطلسب ظينلا غلب لب
 هنويلاغتربلا قتلاو . . ىغلا اذه نع فكلاب هرمأيو هبسيو هددهي

 .. نيبلاغتربلل رهاب زوف نع تلجناف ١6١4 ةنسويد ةعقاو ىف ءاكرشلاب

 نييلاغتربلل ابكرتو قرشلا هايم نم كيلامملاو نييلسلل مات باحسناو
 نوءاشي ام ابق نواعفي نيرصتتملا

 هنييلاغتربلا دي نأ ملسملا لد روطاربما رعش طقف ةنس نيثالث دعب

 . ..ارطخ اديدهت هنوددده اوذخأو هب اودرفنا مهنأو ؛ هيلع ةليقت

 ريمأ امهيلا مضناو , نامزلا كلذ ىف ايكرت ناظلس حتافلا ملسب دجنتساذ

 راسو . تاراجج ريمأ وه . هكلم نوعلتبي نورلاغتربلا داكر خآ سم

 . 16م ةنس اومزيف نييلاغتريلا برحل ةئالثلا

  سراف ردص ىلع لقثي ىلاغتربلا لغوتلا أدب تاونس رشع دعبو
 ه ةراجتلا ىلع ترطيسو ىسرافلا جيلخلا لكلاغتربلا دي ىف عقو ذإ

 ع سرفلا ةراجتي ديري امسح فرصتي ىلاغتربلا زمره ماحناك ثيحب
 .نكلو كب ىري اهدوقي ةيرحب ةلمح اولسرأف كلذي كارتألا سحأو
 . ًامزهنم ىرتلا لوطسألا دترا ذإ نغي مل كلذ



 دم عوامل

 ذخأو ع دنحلا راحب ىف مالسالا ريصم ىرحبلا مدقتلا رق اذكه

 ىلع لب دنهلا لحاوس ىلعو وبالملا ىلع ىلوتسا ىّتح ًائيشف ًاثيش دتمب
 . ىرتس اك ابسفن ىلد

 اكرتواسفلا دعاا#

 ارلهأ عماستو « عيرسلا ىنامئعلا مدقتلا نم ابلك ابوروأ تعزف
 , ىرخألا دعب ةدحاولا ىطسولاو ةيقرشلا ابوروأ مصاوع طوقسب

 « 1مرمو ةنس افوسك ةعقاو دعب برصلاو « 1م ةنس ةنردأ تطقس

 ةعقوم دعب رجنا مث ٠14م و ١!ممو نيب لوآلا يذلا حس ىف ايراغلبو

 ١458 نيب هروملا مث , ١و ةنس ةينيطنطسقلا مث 1444 ةنس انراف

 ايوروأ تعرف « 109م ةئسس سدورو ١691 ةئس دارغلب م ١:ه4و

 أدبو « اهلبقتسم ىلع قلقلا اهرواسو عيرسلا ديدشلا مدقتلا اذهل

 مدقتلا هجو ىف فوقولاو ةنوعملا لذب ىف نوركفي ءارمألاو كولملا

 تناكام ببسب ًاينيد ًاساسحإ ب وعشلا هب تسحأو . ىالسالاىنائعلا
 ىف نيبلسملا ىلع ةفينع ةييلص برح نم مايآلا هذه ةسينكلا هنلعت

 : برحلاب ابوروألاغشنا نم ناكام اروبظ نيينامثعلا رطخ داؤو ع اينايسأ

 كلذ ناكف : لوآلا اوسئرفو ناكلرش نيب اولاقلاو جريسيطا نيب

 . . رمأ مدري وأ دحأ مقلي نأ نود ابف كارئاألا لغوت ةبيط ةصرف

 ذإ مهتيص دءبو نيينامثعلا ناطلس ةدايز ىلإ نيترسآلا سفانت ىدأ لب

 لف ايفاب ةعقوم ىف ١٠ه ةئس ىف ناكلراش دي ىف اريسأ اوسنرفطقس

 ايكرت ناطلسب دجنتسي نأ نع سأيلا لاح ىف وهو ريخالا اذه ناوتي

 اوسنرف ىلإ ناملس ناطلسلا لسرأف . دودللا هودع نم هذقنيو هئيغيل

 باقعلاب ناكلراش رذنيو ةنوعملاب هيف هدعب ةقثو ارفغ ضيفي اباطخ

 كلذ دنع رمآلا فقوو نوأوط ىلإ تلصو ةيرم ةرامع ثعبو ديدشلا

 ثداحلا اذه ىلإ انرشأ امإو ء ىرخأ رومأب نايلس لاغشنال دحلا
 نيب تاقالعلا أدب

 ةلودلاو امنرف
 ةيامشلا



 ةقدبلا

 هدئلوب

 اهرثاو ةسينكلا
 ايوروأ تاقالع ىف

 مالسالاب

 ةلصأو : مالسالا دالبو اسنرف نيب ةيوقلا تاقالعلل ًادبم وكيس هنآل
 أشنم نوكتس ىتلاو نويسنرفلا اهزرحيس ىلا ةديدعلا تازايتمالل
 «ثيدحلا رصعلا ف ىالسالا قرشلا بيصتس ىِبلا رورشلا نم ةفئاطل
 تيقب اهب نامؤلا نم نرقب كلذ دعب تلاز ناملس حوتف لك نأ د

 .نم ةبكنو ىمالسالاقرشلا ءاودأ نم ءادمويلا ىلإةيسايسلا ةطلغلاهذه

 ,مبسفنأ نونمي ةقدانبلا ناك كلذك ع ًاصلخمارنم دحينأ بعصيرىتلا هتابكت
 .هيتاوملا ةصرفلا نورظتني, اوناكو ةيئيطنطسقلا ىلع ءاليتسالاب مدق نم
 ءاشنإو ةيطنريبلا ةلودلا ىلع ءاليتسالا نم م +١7 ؟ ةنس هواعفام اوديعبل

 .نأ ةموصخلا ثبلت لو « ةيناهعلا ةلودلا مايق متءاسف اهف ةينينال ةلود
 لاغتربلاو اينابسأ ل يطاسأ تدجونأ ثبلتمل اهنكسلو « اهنييو مهنيي تبد

 .ىتح ناينع لآل برقتلا نم ًارفم دجت لف برغلا قيرط اهلع ذخأت
 دعب تحبصأو ع كلذ ىف تحلفأ دقو « مثدالب ىف ةرجاتملا اهل اوحيبي
 . امل ةلاوم ةلودلل ةقيدص كلذ

 ابلف عزفلاو قاقلا نيعب مدقتلا اذه بقرت اسفلا تناككلذك

 هذه عفدل دعتست تأدبو « هغلبم فوخلا اهنم غلب رجلا دالب تطقس
 ضراألا ىف كارتالا لغوت نيح اهفواخع تققحتو « ةديدشلا ةيداعلا '

 . « ايف لوح نوموحم اوذخأو لزوميون لبس ىف اوركسعو ةيواسغلا
 نأ تكردأو « قيفوت نودب ىرخآلا دعب ةرملا اهنورصاحيو
 .نم ةلوعملا بلطت تأدبف . ام'اموي اهب لحيس ةينيطنطسقلاب لحام
 .ىرخالاىه هدنلوب تناكو ؛ بيصعلا فوظلا اذه ىف ابور وألود
 ةوركف اذإ كارتاألا قاتل ةبهالا ذختت تأدبف , ريصملا اذه عقوتت
 ةياعد ابلك ابوروأىف ترشنتا دف ةلمجابو . . . الامش هاجتالا ىف
 كلذ لع ةسنكلا تدعاسو « نيينامسعلا كارنآلا دض قاطنلا ةعساو

 1 6 ةدشو ةوق هدي زنس ةيليد ةحسم ايكرتل نيبوروألا ءادع لذتاف



 دس ع دس

 ١ةما/ - 154م عبارلا دمت وه اذبف ءاوردق ايف نويواسعلا .ىطخم
 :هتدع رمأللل نادعي امهاهو ع انيف متفق ليربك دمحأ هريزو عم ربدي
 لزوهيوت لزنيو . ةلمجابطقسيل انيف وحن امظع ًايمالسإ ًاشيجناريسيو
 ايوروأ عزفت كلانه . ًآافينع آموجم اهمجام ًادبيو انيف باوبألعبصي و
 ةتس اسلا ىلإ لسريف أسنرف كلم رشع عبارلا سيول عرسيو . ابلك
 . ىرخأ ىحاون نم تادادمإ لصتو . هتاشم ةريخ نم ىدنج فالآ

 حرتقيو فوسليفلا زتنبيل عرسيف نيماسملا ىلع ايوروأ طخس دادزيو
 هنكلو ىمآلا ذيفنتي اذه مبيو . رصم حتف رشع عبارلا سيول ىلع

 ناقيرفلا قتليو . 14 ةنس مفادملاب رئازجلاو سنوت برضب قتكي
 نييسنرفلا دونجلا مظعالا ردصلا لمأتيو :. . دراتوج ناس دنع

 بجعتيو شيرلا تاذ مهئاعبق مبسوؤر ىلعو « 2 ماظنب نيفطصملا
 لأسيو بجع هلاتيف ناولآلا تاذ مهسبالمو ةالدملا مروعش نم

 ىف ةيراثكنالا عقدنيو شريجلا كبتشإو . 9 «! تايتفلا ءالؤد ام »

 مدقتتو بيترتو ماظنتاب لوحتت ةيروآلا دوزجلا ذخأتو ةدشو فنع

 ةعيزهنع ةكرعملاىهتتف . . ةكرحتملا اهتيعفدموةديدجلا اهتوقب اهتاشم
 . كارتالل ةقحاس

 ناأكم سوفنلا نم باصأو ايوروأ ىف ةميزملا هذه ربخ ىود

 ناكهنكلو ع ةعدخ نورخآلا هيسحو نوريثكلا هركتأو ةشهدلا

 لب ةيناثعلا تاوقلا ممبصتس ذا . ديدج رصعل أدب لب ةرم ةقيقح

 نوييوروألا فرع , لففلاو ةميزبلل ًازمر مويلا كلذ نم ةيمالسسالا

 ةكرتلا دونجلا صقنن' رومأ . . مكحنا مسرلاو بيترتلاو ماظنلا نأ

 .. ةمعيزملا نوكنو موجحلا أدبيس انه نمو .. ىتالسالا شيجلاو

 ةدهاعم كارتالاعقوي ,ةميزجلا لالظفاهرساب ةيقرشلا ةلأسملا ًاشنت لب

 ابوروأوناقلبلا بوعش سفنتتو ابلك ابوروأ حرفلا ل سشيو ع رافساف

 راثساف ةدهاعم



 هدئوب كلم كسييوس

 ناقليلا ةروث

 ىيسروم ساموت

 ناةيلبلا ىف

 سس عربا

 . . ًاسامحنودادزيو سانلا للهتيو . . لوزي سوباكلا ادب نأ ءادعصلا

 دئاق مبمزه ىذلا نآكو انيف باوبأ دنعىرخأ ةره اومزهكارتاإلان الل

 ةيمالسالا تاوقلا تدترا «هدنلوب كلم كسيبوس وه رخآ بسم

 اهودحي ةيبوروألا تاوقلا تمدقتو . . مظنتم ريغ عبررس رقبقت ىف

 مث .. رجلا كارتآلا ىلخأ ٠ ناكم لكىف رشبلاب سانلا اهاقلتيو رصنلا

 نا ناقليلا يف ةروثلا ترجفتاف نايلس حوتق ةرد دارغلب تطقس
 لاوزب ذات دق هللا نأو مالسالا ىف مح دق هللا ءاضق نا هلهأ بسح
 ريمأ نيجوي مدقتو . . زيزعلا قابلا ناحبسو هتاوق باهذو هناطلس

 , ًابونج هجتا مث دوسأللا رحبلا برق هتتز داعتساف اوفس

 نيبثيو . باجحلارادقألا كتبتو 1 رتسلاهللا فشكي .. : اذكهو

 ىذلا اذه ءابوروأ شويج نع ايكرت قرفي ىذلا عساولا ىدملا

 ثداوحلا نوكتسو : ثيدحلا رصعلا نع ىنالسالا قرشلا لصفي

 رهاظ ل كشبىرغلا قوفتلا ربظتو قرافلا اذه ديؤت نيهارب ابلك ةلبقملا

 لكب همجابتف . . امبف هل مويلكابوروأ دادزتسو . . نابب ىلإ جاتحي ال

 « كلسي لبسلا ىأ ىردي الف هلهذتو قرشلا ةكرح لشتو اهاوق
 نيبلسملا ةدئفقأ لع س'ايلا طببف فعضلاب قرشلا روعش ىوقيسو

 . . نيعرسم ةيواهلا ىلإ مهعفديو

 ساموت اهدئاق ىوتسيو تيرك اوديعتسيو ةروملاةقدانبلا لزتيس

 امابت طقس تح ىرخالادعب ةدحاولا ناقلبلا نوصح ىلع ىيسوروم

 . ايشاملد نم ءزج ربك أ رطشيو 6-١ ةنس

 سيل ارش ايكرت لاح حبصيو « بونجلا وحن ايسورلا عرستسو
 ليوطلا ابضرمو دوسالا ليوطلا اهليل انه نم ًادييسو . , سن هدعب

 . . تاثلا

 ةثارولا برح ىه اهف , ةمحرلاب نيملسملا كرادتي كبر نكلو
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 بابلا لفقيل ىعسي اسقلا روطاربما وه اذهو ع أدبلاب نذاتت ةيواسملا

 أسقلاو ايسورلاو ايكرت نيبحلصلا دقعبف . . برغلا ىف هحتفيل قرشلا ىف

 .! هنيعب توملا هنإ . . حلص ىأ نكلو

 دارتلبو رافسماتو تانب فصنو ايقارتو رجلا لكاسفلا ذخأت

 لج وه . . اهديف عقو لسمىلورب ظفحت نأ ناطلسلل دبعتت اهنأ لب

 | ايكرت ربق ىلع ةمئاقلا روهزلا . . روهزلا وبأ ىأ اياب
 رحبلا ىف ةحالملا قحو فوزآ ايسورلاو ةروملا ةيقدنبلا ذخأتو

 م14 زفواراك ملص وه اذه . دوسالا»

 ىلمسولا ايسأ - ؟
 ةميظعلا اهتضمم بت ايسور تأدب ىشععساتلا نرقلا علاطم ىف

 اهدودح عيسوت ىلإ تهجتا دق تناكو , ريك ألا سرطب اهودحم

 ايكرت تبراحو قيطلبلا ىلإ لصتل ديوسلا تبراخل راحبلاب لاصتالاو
 عيرس مظع دادتما كلذ بحاصو ,دوسآلا رحبلا ىلإ لصتل انركذ اك

 9١م كسدوتساركو 1١+٠ج كسمب ىلع اولوتسا , ايسآ ىف قرشلا ىلإ

 اواصووايرببستفاومتأ 10/1١ ةنسفو , كتسخاو4١مكسنك ايو.
 لحاسىلع نوئشنياوأدبو اكشتك للعاولوتساو ىداحلا طيح لحاس ىلإ

 ١ , كتسفيدالف مظعلا مثءانيم ىدابلا طيحما

 زيغرقلا باضه قرتمخا بونجلا وحن رخآآ ىسور رايت هجتاو
 نيبلسملا تاياور ىف اهركذ دراوتي ةيمالسا دالب كلتو ءابيراحصو
 تقرط اذكفو ةيمالسالا ةراضحلل ًاركرم ةريثك تارتف ىف تناك لب

 ءاوق ءالخ ناتسكرت تناك : ىرخأ ةيحان نم مالسالا باوبأ ابوروأ

 ءانيم تسسأتو كلذ محل مف « سورلا ىديأ ىف ابعوقوو ابحتف لهسف
 .كلذك سورلا رداو +١01 ةنس نيوزق رحب ىلع كس دف وئسارك

00 

 نقول راك ملص
 الكف

 ايسورلا ضوب

 ناتكرتلل مق



 امماقمو سراق

 ةيمالسالا ةعومجملاؤ

 وحن ئسورلا مدقلا
 و وىفصلا سرا

 د ةء دس

 .سوفن ف اوقلأف سرافىلع اواطأو دوسالاو نيوزق : نيرحبلا نيب نم

 . عزفلاو بعرلا ابلهأ

 .لودلا قرعأ ىبف « ةيمالسالا ةعومجملا فق صاخ ماقم سرافل

 عاطتسا ىالسا رصنع لوأ ىهو ,اخرات اطوطأو ةراضح ةيمالسالا

 ةيبرعلا ةلودلا لع ىغطي لب « هيمدق ىلع ضبنيو هماوق ديعتسي نأ

 رصنع نم ىهو « نييسايعلا ةقالخ ىف انشا اهدوسي مْ * هتراضحاهوزخيق

 هتاغلىلإ برقأ اهتغلو ع )١( ةيماسلاو ةيماحلا تاعومجملا طسوفف ىرآ

 بوعشلا نيب نم ىهو , ىرآلا لصألا سفن نم اهنأ ذإ ابوروأ

 .فورعم.نف تاذو « صاخلا اهعباط أمل ةراضح تاذ ي ةيمالسالا

 ريطاسأ نع ءاورو الامج لقتال تيصلا ةعئاذ ريطاسأو ىوق ريوصتو

 نائفآلا ىف نييفسلا طسو ةيعيش ةعوج هلك اذه دعب ىه ؛ نانويلا

 رومآلا هذه « ايكرتو رصمو قارعلا : ةيرغاا ةينسلا ةلتكلاو دنحلاو

 ةلودلا خيراتىرجم نع اهب تفرحتاو ةصاخ ةجو سراقب تبجيتا اهلك

 آصاخ اكلسم - مالسالا لظ ىف  كلست تذخأف .. ةيمالسالا

 ىح كلذك لاوتالو . . . انبي احوضو اهتازيمو اهتيصخش هيف حضتت

 أدبي  ىوقروعش ةئيه دختن و ىسنجلا ىهذملا فارحتنالا كلذ لوحتي

 ضعب احضاو الكش ذخأي مث , مهلع ىاستتو برعلا عز بعت ةييوعش

 ,جوضنلا نم هبيط ةجرد ىلإ لصيو « ةيونزغلا ةلودلا لظ ىف حوضولا

 . نييوفصلا 35 ىف رشع سداسلانرقلا ىف

 رشع عباسلا علاطمو رشع سداسلا نرقلا رخاوأ قف سراف تناك

 اهيف سمالاب موقت تناك ء ديجملا ليوطلا اهخيرات نم ةرهاز ةرتف ىف

 «(م 84 -- ا١همك ( ريك الا سابع هاشلا اهسسأ ىلا نييوفصلا ةرسأ

 مويلا سقت مو ىوغل ميسقت هنالس انجبالا الع دنعاعبتمىماسو يماح ىلا سال يف دس مل 0١

 طقن تاعالطصالا هذه مهف ةلوهسل ىماحلاو ىماسلا ائرك ذانتكلو ٠ سأرلا ومسجلا سيياقم بسحم



 هد _قؤ دس

 تلمش تح هتي روطاربماعسوينأعاطتسا عز اتم ايقرش أ ريمأ اذهناكو
 ىلع ىلوتساو ع سابع ردني هنيدم ىسافلا جياخلا ىلع سسأف  ابلك سراف

 ىف متقو : زمره ىلع مهم ىلوتساو نييلاغتريلا براحو . لصوملا
 كارتألا براحو ء هئاول تحتناتسناغفأ تلخدف ,راهدنقو خلب قرشلا
 ْ .دادغب مهنم داعتساو

 امهنيي تراطتساف , ايكرتو سراف نيب عازتلا اراثمدادتمالا اذهناك

 دادنب عدي نأ ( م 114. - )50+١ عبارلا دارم ىنأ ذا , ةموصخلا
 سرفلا ةلماعم ىفاسقو ١١مم ةنس اهدرتساو عراسف « سرفلا دي ىف

 عازنلا اذه ناكف , دادغب ىف ىسراف فلأ نيثالث لتق هنإ ليق ىتح
 ع ةييصعلا ةرتفلاهذه فةيمالسالاةعومجلا فعض لماوعنمىمالسالا

 ىتلا ابوروأ هجو ىف فوقولا ىلإ اهف مهدوبج هجوتت نأ ىغبني ناك ىلا
 ناكم لك ىف مهمجابت تأدب

 نوموقي ( ناخ عمج ) تاناخ نم ةنوكم ةيوفصلا ةلودلا تناكو
 نذأت ايلف ع ةوقلاو ةباملا نم هل ال سايعداشلا نوعضخمو ىحاونلا لع
 ةيقبكتايعاطقا تحبصأو ةلودلاتقرفتو تاناخلا لقتسا « هتافوبهتلا
 هذه سورلا رهتاف « ائيشف ائيش فعضت تنخأو ةيمالسالا لودلا
 . ةيسرافلا ىضارالا ىلإ نودنمب اوأدبو زاقوقلا اوزغو ةصرفلا

 ىف دمع ريم اهكلم مدقتف , اهتراج نم رأثتل ناغفآلا تعرسأو
 زرحأو , نامرك لزتو , سراف حتفو  رشع نماثلا نرقلا لئاوأ

 والم ةنس ةمصاعلا لخدو « نابفصا برق دابابلج قفامظع ًاراصتنا

 اطوه سرافب ريداقملا تطبهو , ةيوفصلا ةرسالا تهتنا كلذكو
 ىف زيلجتالا هلعفيسام ليلق دعب ىرتسو «ىنجألا موجحلا مامأ ابفعضأ
 ربظي ردان همسا رماغم الا دوكرلا اذه عطقي ملو 6 ىسرافلا جيلخلا

 ىهلدو روهال ىلإ ةلجدلا نمدتمب ةعساو .ةيروطاربمأ هسفنل نوكيو

 ايكرت نيب عارتلا

 سرافو

 ةيمرافلا ةلودإاقرفت

 زاقوتلا ورغ

 نافالا ةنبن
 دمج ريم

 ردات رماثملا



 ةيمالسالا دئملا

 بيعز متارو)

 مس نال

 سورلا مزبم نأ عاطتسا ذإ ع دنقرمسو زاقوقلا ىلإ دنطلا رحت نمو

 ةرشابم هتوم بقع تاحنا هتيروطاربما نكلو . مهباقعا ىلع مثدريو

 11/410 و 17م5 نيب ةنس ةريثع ىدحأ الا مدت لو
 ىف هيلا تراص امو اهنوؤش ىف ليصفتلاب انل ةجاح الف دنملا امأ

 دودحلا نع انب جرخي ليوطت كلذ آل ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ

 ٠ مالسالان ا ىلا لامجاىف ريشننأ عيطتسناننكلو ع ةلاسرلاهذهاموسرملا

 دنهلا تفي نأ لاحلا ةعيبطب عطتسي مل هنأو : لوخملا دي ىلع دنهلا لخد

 جنكلا ضوح نم رييك ءزجودنسلا ضوح ىف لامشلا ف قي لب ءابلك
 تلظ ةيوق ةيروطاربما هل تماقو عفترا هرانم ناو نك دلا ةبضهو

 مل كلذكو « ةيزاغ ةيلق اهن أك ماودلا لعابيلارظنت ةيكودنملا ةعومجملا

 هقاور دمنيح,رشعنماثلان رقلا فالاهمادقأ تبثيوكانهمالسالار قتسي

 « دنهلا ىف عمتجماو ةفاقثلا لوصأ نم الصأ مبصأو هناطلس لمشو
 برات ال ةيدنهلا ةيمالسالا ةعومجملا نأ ظحالن نأ ىنبتي اذهلو

 رثأ ظحالتسو , كلذك ةيكودنحلاةعومجملا براحت لب ءاهدحوايوروأ

 حوردجئس ذإ « قرشلا ىلا برستت ةيبوروآلا .ىدابملا أدبت امنيح كلذ
 ةازغلا نم صلختلا ىلإ علطتتف ةيكودنملا ةعومجملا دنع أشنت ةيموقلا

 ةارخلا زيلجنالا نم نيباسملا لع ارطخ دشأ اذه نوكبف نيسلسملا
 دنملا بلسم نأ كللذك ظحالنو .اهاسقاو دنملا للع دشأ نم ةلعو

 ىمايسلا مهنايكب نيظفتحم اولظ مهنأو ريك ددع سرفلا نم مهف لخد
 . زيلجنالا لبقأ ىتح اليوط ىدم

 ناهبج هاش نبا بيز حتاروا ماظملا ةرطابالا رخآ ناك

 ةعيبطب رثأتلاو نامبالا ديدش الجر ناكو «( م ؤ1/ءاب س ماو )
 دعب فعضي مل ادومج اطاشنةلودلا ىف راثأ احتاف ايزاغ ناكف « مالسالا

 !. ةعنملاو ةوقلا نم ريثك ىلع رمتسا لب ,ةرشابم هتوم

 ةيوق ةيكودنه ةيروااربما ةيمالسالا ةيروطاربمالا رصاعي ناكو



 دي نالاب

 ةلودلا نيبو ابني ةموصخلا تدتشاو 1704 و 1744 نيب اهدعاسدتشا
 ةيمالسالا

 نيسنرفلا فحز أدب , عازنلاو فالخلا ةرتف : ةرتفلا هذهىف

 الالحناو نهوىلع انهو الا مبقيرط ىف نوفداصي الاوناكف ,زيلجتالاو
 . افراج رطخلاو انيه ممتفلا ناكف « لالحتأ هبقعي

 قاعم نم ديدج ىنعمىلإ نطفتن نأ ىغبذي ءدنهلا طوقس ةصق ىف
 ةرثعبملا دنهلا ىوق نأ عقاولا ناف « قرشا نوؤش ىف ىروآألا لخدتلا

 ىلع لبقملا رطخلا تروصت اهنأ ول بلغتلا لب ةمواقملا عيطتست تناك

 هنومهفي اكلسم دونهلا عم اوكلس نييبوروألا نأ وا وأ « هتقيقح

 .هملا ورعت يوررأ ٠ ايداصتقا ًافحز دنهلا ف ىوروأألا فحزلا ناك « هرطخ نوردقيو

 اراصتا  ىججاتحا مث « ةمئاق تاكرش ليلق دعب تحبصأ ةيراحي ركارمب أدب
 تاكرشلا ةراجنتمعستاو « اهتزاختو اهرجاتم حنت اوق ىلإ تاكرشلا

 ! ضرأ لع نويسنرفلابد . اهرسأب اندم تحبصأ ىتح اهتزاختدتماو

 مهداوق لوأ لصحو . . رشع عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف دنهلا

 ناترام نا  دنحلا كولم هباجأف ىريشدنب ىف قوس ةماقاب حيرصت ىلع نارام ناس

 ىنعم مهفقث نا انه ىغبنيو ؛ رطخلل عقوت وأ ددرت نود دارأ ام ىلإ

 سانلا ضعب نأ نلقلا بلغاف ع رشع عباسلا نرقلا ىف « ةراجتلا »

 ق ةيراجتلا نقسلا نم ًاعومج مويلا نفسك تناك ةيراجتلا سمألا نفس نأ نوبسحي
 رسملا ةيأدب
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 م ءرشع عباسلا نرقلا ناك ذإ , عقاولا ريغ اذهو نيرهاسملاو نيحالملا

 ىف لغوتلاب رماغت ةئيفسةيالدبالناكو .راحبلا صوصلو ةنصرقلا نرق
 سارحلاو عفادملاو دونجلاب ىئالم ةنيصح ةعلق نوكنت نأ , تاطيحلا

 تسراذا ةئيفسلا تناكو , مهعئاضب لع اونمأي نأ راجتلا عيطتسي تح

 ىذأ ابنع اودريل ةعاضبلا لوح اهدونج ركسع لوبجم ءىطاش ىلع

 .دنجلا تاقفل نوعفدي اوناكف كلذ نوفرعي, راجتلا .ناكو . . ىلاهألا



 نيلجيالا دارفنا

 دنملا و

 فيك

 ىمالب

 مدس ه8 م

 ى.اهرثأ دعب ناكو ةيراجتلا تاثعبلا ةوق تناك انه نمو « مهو نيعيو

 سثع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف اينايسأ هتكردأ ىذلا قيفوتلا نا مث
 ىف ةورثلاو ىنذلا نم فشكلا اذه ابيلع ضافأ امو اكيرمأ فيشك نم

 ةريغ لودلا سوفن ىف راثأ ع رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 تذخاف « ( لاغتربلاو ارتلجتاك ) ةيرحبلا لودلا امسالو « ًاقوخو
 اهعم تلسرأ لب اهتدضعو اهتيامح تحت تاكرشلأو رجاتملا لودلا

 اننأ ىتح راجتلا للاصم ةيابل لصانقلا قيرط نع تلخدتو دونجلا

 انه نمو ةيبرح تاالمح ىلإ ةعرسب روطنت ةيراجتلا تاثعبلانأ ظحالنل

 درك نأ ىلإ رمآلا رخآ تبتثا اهنأ فيكو اهتوق ىف رسلا ميفن
 . ديعب نأش تاذ حوتفاط

 اوذختاو ءزيلجتالا اوقيس نييسنرفلا نإ : لوقنف ىلا زجون

 ,دنجلاب اهودمأو مثرجاتمل ارك رم لاكي راكور وجان ردنشو ىريشدنب
 نانثالا لغوتو , اتكلكو ىابموبو ساردم اولتحاف زيلجتالا عراسو

 اسنرف نكلو وكلا تراظتناو ةمصلا امين تدتشاو دنملا ىف
 ؛ ةيلغب مالا ىهتتاف ءدنهلا نوؤشب اهتيانع تلقف ابوروأ بورحبتلغش

 نييسنرفلا درطو زيلجتالا
 موفوخت ىتح ةلاغنبلا ف نومدقتي اوذ_خأف زيلجتالل وجلا الخ

 زيلجتالا بدنف , مهتلماعم ءاسأو مهنم رفن ىلع ضيقف : ىهلد روطاربمأ

 جارس براحيل ىوق مظنم شيج ىف رامف فيلك تربور همسا الجر
 لو نسم لد نوفا ريما ةلذج

 دراثو+ج ناس دعب ةناث ةقلح ىههو .. ىمالب ىف ناقيرفلا قتلا

 برغلا ةوقو قرشلا ةوق نيب قورفلاو ,امئاق امهنيب هباشنلا ظحلت
 شيجلا ةيزه ىف ببسلإ ىهو « نايب ةدابز ىلإ جاتحتال اهف ةحضاو
 ىف ؟ا//6 ةنس ليلق دعب رركنتت ةاسأملا ىرتسو ىدنملا السلا
 . . رصم ىف ؟ا/ةر, ةتس هبابما فو ءابوروأ ىف ىجرانيك كشتك



 ملم ج8 مسن

 دراتوج نس دعب مكازحلا تلاو: مك ىسالب دعب مازحلا ىلاوتتو
 . طوقسلا ىلع ايك رت طقسن كشوت ؟ دنملا طقسنو

 رصم- ع
 هتعيبط ىف فلتخيال ناديم ىهو « عارصلا اذهنم ة ريخأ ةيحان تيقب

 انل فشكت هليصافت نكلو ءانرك ذام لك نع . هتلمجو هحناتت ىفالو

 مدقن ىذلا ثيدحلا اذهىف اه ! نأ ىغبني ع ةديدج ىرخأ قئاقح نع

 . ثيدحلا رصعلل ىالسالا قرشلا هب

 ةيمالسالا ةلودلا دومج ىلوروألا ناديملا ىف ةيزحلا ببس ناك

  ةميزملا ىأ - تناكو ؛ ةثيدحلا ةييرحلا بيلاسأللا اهترباسم مدعو
 داو تقوي ابيلع ابموجهو :اهدض ابوروأ داحتا ىلإ كلذك ةعجار

 ةددعتم حاوت نم

 ةيمالسالاةلودلا لالحمض) : ىسراغلا ناديملا فة زا بيس ناكو

 اهتلك قرفتو

 نم ةيمالسالا ةلودلا فعض راحبلا ناديم ىف ةمبرحلا بيس ناكو

 . راحبلا نوؤشب نيماسملا لبجو ةيرحبلا ةيحانلا

 ةراجتلابيلاسأ,نيباسملا لبج ىدنهلا نادبملا ىف ةمرزهلاببس ناكو

 . ىرخألا امهادح] براحت نيتلود ىلإ دنهلا ماسقناو داصتقالاو

 تاموكح ىرخالادالبلاف اني أر انئأاذإ ؛رخخآ اكيشدجنف . رصم ىامأ

 اذاف « ةيبرغلا ةراضحلاو تاموكنملا نيبناك عارصلان !انفرعوأشويجو

 نأ فرع نحنف رصم ىف امأ , ,ىث لك ابعم مدهت ةموكسلا تمدهنا
 نيب ةطبارلا ىوقت نأ ىلإ امتاد ىداولااذهىف وحنت ةيفارغجلا فورظلا.

 داوتلاو فل انلانم ًاروعش نمزلا م ىلع مهيب دجوت نأو «هناكس

 ءانبأ ىلع روعشلا اذه رصتنقي الو ءابب روعشلاو ةيموقلا جتني ىذلا

 رعب ةييبط



 رويظ أدب

 ةيرصملا ةيموقلا

 ةيموقلا روبل ان
 كيلايملا دتح
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 اقيش نوروطتي ع كلذك بناجالا لمشي امئاو هيف نيدولوملا دليلا
 .نامز ىتأي ىتح سانلا ىوتسم نم ًاديور ًاديور نويرتقيو ًائيشف

 .ةرتفلا لوط ًاحضاو كلذ ظحالنو « مام نييرصملا عم هبف نوجمدني

 بولق ىف ومني دخأ رصمل بحلا نم اروعش دجنف ءابيف انررم ىتلا
 ًائيشف ًاقيش روبظلا ىف ذخأي مث . . ىعآلا لوأ آياخ اليئض كيلاملا

 رصم نويسنر فلا اهيف لزن ىتلا ةرتفلا ىف حوضولا لك ًاحضاو هارن ىتح

 ةيرجلا كيلاملا ةوق بئاج ىلإ ًايرصم ابعش نوكي نأ هبشي ًاثيش دجنف
 نيبسنر فلل اوتبث نم همالعأو رهزالا خياشم ىف انل لثمتي بعشلا اذه

 ةرهاظ ةحرصةينطو ةفطاع دجب ال اننأ معن « مهعم ليوط رود مهناكو

 .لاصتاب ومنتو دادزت ةوقلا هذه ىرنسو ؛ لاح لكى لع ةظوحلم اهنكل و

 اذه ىف حوضولا دشأ حضاو لكشب ربظت ىتح ع نييسنرفلاب نييرصملا
 ةةحارصو هتينطو قدص ىف كشلا انلإ قريال ىذلا فيرشلا خيشلا

 هنيح ىف هع ثدحتنس ىذلا مركم رمع فيرشلا وهو ع هتيموق

 . هللا نذاب

 .ءرصم ضرأب مبلصي ًاينطو ًاروعش كيلاملا دنع ظحالن كلذك

 ربظيو , دالبلا ف نويسنر فلا لغوت املك ًاثيشف ًائيش حوضولا ىف ذخاي
 عيطتستو « لالجو ةلوطب نم واختال ةليوط ةيركسع ةمواقم لكش ىف

 دالبلل بحلانم ريثك ىلع نووطني اوناك كيلامملا ءالؤه نإ لوقت نأ

 اهيورب ىتلا ةلمجا هذه نم كلذ لع لدأ سيلو ءابضرألص الخالاو

 : ىهو هنافو لبق اهب قطن ؛ قلآألا ناسل نع ىقربجلا

 .نيدرشم نيدعابتم نينتشمك] وح مثو كدالوأىل ] ىرظنا ء رصماي»

 "اوراصو « دوؤترآلا لذارأو دوبلاو كارتآلا فالجأ كنطوتساو

 نومواشيو ؛ كلاطبأ نولتاقيو كدالوأ نويراحو كجارخ نوضيبقي

 .كنادلوبنوةسفيو ع كروصقنو:كسيو « كرودنومدهو ؛ كناسرف



 ا

 مالكللا اذه ددري لزي لو . كرونو كتجبب نوسمطيو : كروحو

 صالا ضف لاقو امد ايقنت لاخلا فو ىومد طلخهب كرحت دقو « هلاثمأو

 ىلع هنكح ىرجو هبلاغيو هعزاني نم مث امو ىلع دمحم رصم تصلخو

 () « .. مويلا دعب ةيار مهل موقت نأ نظأ امف ةيرصملا كيلامملا

 ملةديدج ةمغن نوكت نأ داكتو ع رصمل صلاه نينح ىرن اكىهو
 ىذلا زيمملا عباطلا ىهو , مالسالا لود نم ةلود ىف ًاديأ ابلثم عمسأ

 اهتاليمز نع اهدرفنو ةصاخ ةرظن ثيدحلا رصعلا ف رصمل رظنن انلعجي
 لوط نم كيلامملا بولق ىف دشن روعشلا اذه « نيدلاو ةيورعلا ىف
 تناكام لوطن مو م اهريش نماوياصأ ام ةرثك نمو « رصمب اوماقأام

 ءهاجو لامزم نودي يثاسعامينامز لك ىف مهتدمأف « مهظ نسح دنع

 نوكي نأ داكي ةقثلانم ار وعش مهسوفن فتشعب و « ًاصرحابيلعاؤدادزاف

 مهتقث تدادزاف ؛كارتآلا ىلع مهترصنو رصم مهترعأ دقف :ًارورغ

 ديدجلا روعشلا اذه مهعفدو . دالبلا ىف مهتقث تدادزا ىأ مهسفنأب
 ةيموقلا واثميو هؤاسؤرو بعشلا ةداق مث نيذلا ءابلعلا عم نواعتلا ىلإ

 حورل ًايحور اعوضخ اوعضخو مموعاطأو ممرمأب أورمتتاف ةيرصملا

 انيلع صقيو . نايحألا نم ريثك ىف مهتهجوو مهتريس ىتلا بعشلا

 ءءابلعلا اهرضحيو اهتودقعي كيلاملا ناك ىتلا سلاجملا رابخأ ىقربجلا

 جورخلاب كيلامملا نورمأيو ءاملعلا ضفريف لاملا كيلامملا بلطبف
 رمآلا مزلتسا اذإ لاملا لذبب مهل نودبعتيو برحلاو

 ٠ىلوألانييسئرفلا ةبرض مامأ مزهنت مل رصم نأ ظحالس هلك اذهل

 نواعي بعشلا ضب:و , كيلامملا لاوز دعب ًاحيحص ًآيح اهنايكلظ لب

 تريك نادعبر صم قف كيلامملاسأر ناك ىفلالاوةيرجم ٠م ةنس تايفو ىف مس ىترجلا ()
 ىلع دمعو نيتثالانيو ىيدربلا نيو هئيي عارتلاو ةسايسلا ناديه نم اجرشو" .دآرمو مهاربأ نس
 هيلع قتأبسو فورعم

 برصللاةيموقلاد يك وب



 ىف رثوت رصم

 نييسنرفلا نيمافلل

 كك

 خياشملا سلاجم ىف الثم , ةلودلا ةسايسو رومألا ةرادإ ىف نييسنرفلا
 اهتروشمو ابسأرب الإ ًارمأ نومرسال نويسفرفلا ناك ىلا

 ةيوق تناك ةيرصملا ةيموقلا نأ ء كلذ نم رثك أ ظحالن لب
 ؛ ائيشف ائيش ةيرصملا نم توبرتقي اوذخ"اف ع نييسنرفلا قرثألا

 ع فنطلاو كئارآلا ىلع اوسلخل , قرشلاررظملاب روبظلا مهيلا ببحو

 هيزيد ىمستو ركسع ىراصب نويلبان ىمستو « ةيرصملا ةوبقلا اولوانتو
 نييسنرفلا داوق ثلاث لعفلاب لسأ لب ع لداعلا ناطلسلاب ديعصلا حتاف

 بعشلان ب براقتلاومافتلا انلروصيىذلا بيرغلا مسالا اذهب ىمستو

 ونيم هللا دبع وهو كيلامملا لاوز دعب . ايوروأو

 مبسوفت ةرارق ىف نورعشي اوناك نييرصملا نأ كلذك ظحالنو
 « دالبلا ةرادإ ىف مهم نواعتلا نم نولجخيو . نيسنرفلل راقتحاب

 دنع هظحالت ىطو روعشب لب ةيرغلا ةراضحلا نم روفنلا عفادبال

 همس ركذ نم لجخي ىذلا ليلجلا ىنربجلا خييشلا « مايألا هذه ةيوار
 نييرصصملا ءاملعلا نم نويسنرفلا هنوك ىذلا سلجملا ءاضعأ نيب

 ايوروأ قرطت موي مدشر نودقفي نييرصملا دجت ال هلك اذهل

 نوقرخي ( قريملا مهيمسياك) ةيلرصملا كيلامملا مم ءالؤهلب ء مهباوبأ
 نوردنتيو «ء رصم ضرأ نييسنرفلا لوزن "ابن مهلصي نيح كحضلا ىف
 ىف كش هيلا قريال اناميإ نونمؤيل مهنإو , مهتادعو مملاطبأو جترفلاب
 اوناك ولو لكاألاو رسكلل قتسفلا بحك رافكلا دونجلا » ءالؤه نأ

 اوربم امو « برحلا نونف نم اونةتأ اب , مهتبهأ نوذخأيل مهنإ

 ةيردنكسألاقيرطىلإ] اءارس نوفخيل مهن] ؛ ةيسورفلا بورض نم هيف
 رظنا مث. ادهجال و ءانع مهفلكت ال ةدراب ميلا هللا اهثعب ىتلا ةمينغلا ىلإ نوقب اسقي



 فوج

 مبلمات و« تيخاريش ىف ودعلا اولباق نأ دعب مماقعأ ىلع نيبلقنممبيلآ

 كرديل ادارم نإ « ريثك ءىنث ةمزملا ملأ نم مه. ةرهاقلا ىلإنيلوربم

 قوتي نأ ىف هدبجىعسيل هنإو ء اريسي ًائيش تسيل ةلبقلا ةوقلا هذهنأ
 هل لوقيو « ةيقدنبلا لصنق « ىتسور ولراك» بلط ىف ثعبيف علاتقلا
 هناأل , نوبهذي مبعديو ع لاملا نم اليلق مهطعي نأ ىطحم ءايربك ىف
 . مهذؤي نأ ديرب ال

 بديل عزفلا نإ : دارم هنم فاخام نوكي ىتح لايل الإ ىه امو
 مهعماجم هذبف , هباحصأ لمشيو هيلع ىنطيل سأيلا نإو ؛ هبلق ىلإ
 هوجو نوبلقيو « ةلأسملا نوحي , عمتجتل ضفنتو ء ضفنتل عمتجت
 , مهغلبي "ابن اذإ « كلذ ىف ره انيبو « ءىش ىلإ نوبتثي الف ٠ اهيف ىأرلا
 نم قبي ملف « هبايما نويسنرفلا كردأ دقل ع اءاعش مهولق هل ريطتغ

 | ٠ رقم مهيرح

 ىلإ  ىئالسالا ملاعلا ىف برحلا ةمئأ مهو  اوعراس كلانه
 نبي رهأقلا نم مهترصنل تاوعدلا دعاصتتو ؛ مبمالعأ مم فيحت , هيأيمات

 لائم لك عزفلا مهنم لان نيذلا

 ف ميعفادم كيلامألا قد « ءىث لك ابيف ىضقنا تاعاس ىه

 مهركسعم بلق اولخأو , اريمي ابنع نويسنرفلا فرتاو ءاقد ضرألا
 فافض ىلإ بتنا ىت> « ةقراملا موهسلاك كيلاملا ناسرف تقلطناف»
 ع ةيماح مهيلع بصنت نييسذرفلا ران اذاف ءءارولا ىلإ اوتفتلا مث «لينلا
 نازيملا ف ىالسالا قرشلا ريصم نأ نودبشتي مهو اوكردأ كلانه

 نفل

 « نييقرشلا سوفن ىف مازجلا هذه ىدص فرعتت نأ نآلا لواحت

 لعل , مهسوفن ىف ابوروأ راصتنا اهراثأ ىلا تاساسحالاب م نأو

 كيلاملا عزف

 ةبابما ةمقوم



 نييقرشلا عرف
 ايوروأ موجه نم

 هرياو

 ةوقا روبظ د

 لصانتلا

 باكو مع

 ةسايسلا حرسم ىلع اهارتسىتلا ثداوحلا ىرجمف رثأ اذ نوكنأ كلذ

 . ةيمالسالا ةيقرشلا
 م

 .قتددرت ىلا مئارحلا هذه بقع ًاديدش ًافوخ نويقرشلا فو

 .عزف كلذ نم مهباصأو . ناقليلا لابج ىلإ دنهلا لوبس نم ناكم لك

 أوفقو امإو ءاحل اوت ملو ةيبرغلا ةراضحلا ىلع اولبقي ملء فصوال
 دهاوشلا نمو . كلسي لبسلا ىأ فرعي ال ىذلا جاعلا فقوم ابنم

 -س 1148 ) رصم ىلع ةيسنرفلا ةللا ءازإ كارتالا فقوم كلذ لع

 . .مرح هنأ ول ائيش لعفي نأ ناطاسلا ةعاطتسا ىف ناك دقف ( 11

 .ديرأ اهنإو , نويلبان مزهم نأ عيطتسي ناكهنأ دصقأ تسلو عهرمأ

 هنكلو , ةمرتحم ةلؤد فرصت فرصتي نأ عيطتسي ناك هنإ لوقأ نأ

 رمآلا لوأ ىف جتحا . كثبعلا ىلإ برقأ هتسايس تناكف , لعشي مل

 هلاسرإ ررق ءاهذيفنت ىف حلفي مل ةبب رح ةطخ ربد مث . اديدش اجاجتتحا

 « دحاو تقوىف رصم ىلإ نالصيف ربلاب ىناثلاو رحبلاب دحاو : نيشيج

 "اكلت ربلا شيج نكلو « ةدحاو ةعفد نييسنرفلا ىلع نايضقيو

 .رحبلاب اكلت رحبلا شيجو , هيلع ىضقو نويلبات هيلا فقع , ماشلاف
 عيطتست لاخلا اذه لعو ؛ ... ريق ىنأ ف همزهو نويلبان هيل فقن

 رشع عساتلا نرقلا ىف ةيمالسالا لودلا تاسايس سيقت نأ

 ,ماكحلا حبصأو , ديدش عزج نييقرشلا سوفن ىلع ىلوتسا

 ,ىتح « رمأن م نونأيامف اهتايلاجو اهلصانقو لودلا نوبقاري نويقرشلا
 , ماكحلا دنع محل اوعسيل « جترفألا نيحناسلاب نولسوتي سانلا ناك

 نع عفريل , ىزيلجتالا حتاسلا كيلجتك ىعس (يءملاظملا مهنع اودريل

 ىنرع لجر مهب هلزني ناكىذلا لظلا ماشلا لهأ نم دوويلا نم ةفئاط

 ْ )١( رومد ىنلا هسفن ىمسيو ةوبنلا ىعدي

 (1) ظمتطعم٠ «1طع طءومطعع ]آ0ةصقلاتا > ,
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 نييورواألل لبس ىتالسالا قرشلا لع ىلوتسا ىذلا عرفلا اذه

 فعضأ هنأ ذإ « نينئمطم اوابقأف قرشلا دالب مط دبمو ًاريثك مهتمبع

 نودوأ « ةريصق ةمواقم دعب نوبلسي ماكحلا لع , ةيقرشلا ةمواقملا

 فوخ نع نييوروأآلا حئاصنل نوعمتسي ميلعجو ع الصأ ةمواقم

 . متاياعرب ثبعلا لبسو مبعادخ لوسف « ةقث نع ال

 « فوخ نم مهباصأ ايف ًارذع ماكحلا ءالؤمل نودجاو انلعلو

 تأدب ىتلا ةيرغلا ةراضحلا ناف « هلماتتو فقوملا ىورتت انيهذ اذإ

 قرشلا ىلع تضقنانأ ثيلت مل ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىف اهعلاطم

 ماكحلا ثبلي ملو : رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف ةئكجافم ةعرس ىف

 : بناج لكن م ةيبرغلا ةراضحلابنيطوحم مهسفنأ اودجونأ نويقرشلا

 ىف ىالسالا قرشلا دالب ىلإ نوحزني اوأدب دق نويوروألا ناكو

 نئادم تحبصأ ىتح : تافارز تافارز.رشع جان ترقلا لئاوأ

 نأ مهيلع لبس نيذلا ؛ بناجألا نم فالآلاب جمعت هروغثو قرشلا

 مهتاموكح تفخ مث 5 0

 ىلع ضرف ىذلا تازايتمالا ماظنب ظحلا مدعسأو ..محلاصم ىمحتل

 « اريثكح ًاريخ هنم اودافأف , ناميلس مايأ نم ىالسالا قرشلا

 مبلصانقو مبايطاسأ ةياعر ىف قرشلا ىلا نوفي اوحبصأو

 مبحلاصم تأشأو , اعمط اودادزاو ةأرج اودادزاو « مهنينارقو

 ريثكلا ءىثلازجاتملاو عناصملانم اوماقأو , رثكت مملامعأو , دادزت

 ريغت لب « ايفو اردق راقعلا نم اونهتراو , ضرألا نم اورتشاو
 . رذحلا كلذو ةبهرلا هذه نيبقرشلافنويبوروآلا فرعو ءرمأآلا

 نم نوسبليو « مثدالب ىف هنوعيطتسي الام رمآلا نم نوتأي اوقفطف
 مهنم نيريثكلا ىلع لوسلا نم راصو : مهتاموكح هحيبت الام تايرحلا

 تاموكحلا اومهتي وأ « مهب اوركميو لامعألا ىف ةالولا اوعدخي نأ.

 نيبورو الا ةرجه
 قرشلا دالب ىلإ

 لصت ا ديدوأ

 اهنم قرشلا فوض'



 ىف فقت ابوروأ

 تاكرملا هجو

 ةيطولا

 طسقني قرشلا
 آميرس ًاطاشف

 ارا

 تميم

 .ضيوعتلا لذب ىلإ ماكحلا رطضيف « نكن مل رئاسخ مل تيبس اهنأب
 ٠ ليطاساألاو لصانقلاو دنجلا نم ًارذح , ةيعاوط وأ ًاهرك

 تلاحةفلابةلع قرشثلا ممأ ىلع ىلوتسا ىذلا عزفلا اذه ناك
 .تايلاجلا نأ كلذ « مميحصلااههجوىلع ةيبرغلا ةراضحلاب عفتني نأ نود
 ه هيلع وهام ىلع لاخلا قبي نأ , اهل ريخلا نم هنأ تدجو , ةينجألا

 راصو ؛ دالبلا ظاقيإ اهب داري ةكرح لك ىلإ طخسلانيعبرظنت تراصف
 ميفقوم ركذن انلعلو نيحلصملا نع ةاعدلا أوسأ كلذب بناجألا .الزنلا
 نمنأكو ) هيلع ءاضقلا ىف مهود ىلع مهحاحلاو عل ممءادعو ىنارع نع

 ءالؤه نآل ءايوروأ دالب ىف نييقرشلا ةعمستداس نا «ًاضيأ كلذ رثأ
 مهقوفت ىلإ عجري امنإ « قرشملا دالب ىف مهقيفوت نأ نوري اوناك ءالزالا
 لصانقلا مايق هثعبف نامأو ماظن قرشلا ىف ناك اذاف «نيقرشلا ةلفغو
 . مثدحو

 .قرشلا وحن ابوروأ ةسايس ىف ًاديعب ًارثأ ةركفلا هذه ترثأ
 تراطتسا اي , ةوادعو راقتحاب هيلإ رظنت اهتلعج ذإ , ىالسالا
 « ادحاو ًافص اهلك ابوروأ تفقو « نانوبلاو كرتلا نيب ةموصخلا
 ءادع كرتلا لع تنلعأو نانويلا بناج ىلإ ءارعشو ايوهتشو ةنان
 .انيل الو ةداو» فرعي ال

 .ناف ؛ ثيدحلا اذه قايس ىف اهلفنن نأن سحب ال ىرخأ ةلأسم مثو
 قرشلا ف تظقيأ ء ةسيرغلا ةراضحلا اهب تمبقا ىتلا ةعرسلا هذه
 وحن عافدنالا ناكف . بقاوعلا دوم نكي مل ًاعيرس ًاطاشن ىتالسالا
 . دومللاو مونلا ىف قارغتسالا نم قرشلاب رضأ « ةيبرغلا ةراضخلا
 هتناكف ء عيرسلا حالصالا ىلإ ةجاحب مهنأ نويقرشلا ماكحلا رعش
 , اولتق اوبدأ اذإ و , اودع اوراس اذاف , ءىش لك ف مولييس ةعرسلا
 « ةطساولاب مامتهالا نود اهدحو ةياغلا ىلإ اورظني نأ اذه ىضنقاو



 مس ف سم

 مادام , عشبلا ءاضقلا اذه كيلاملا ىلع ىضقي نأ ىلع دمت مه نكي مف
 ىري نأ ناطلسلا ريضي سيلو « مبنم صالخلا ىلإ هب ىدؤيس كلذ

 صلخب نأ ىه ةياغلا نآأل عفادملاب ةيراشكتالا دابأ اذإ , ةيشحولاب
 ضرأ ع ضي نأو ؛ نيدتسينأ ليعامسا ريضي سيلو ء هجو ىأىلع مهنم

 اذه نم هينأيس ىذلا لاملا مادام « بناجألا نيبارملا دي ىف دالبلا

 ع ماكحلا نم هتادإ مامأ روبظلاو , اربوآلا ءانب نم هنكميس ٠ ليبسلا
 ..ىرغلا م احلا روظمب

 : ًاعقد كلذ ىلإ نوعوفدم مهن أك , ءىث لك ىف نوعرسي اوناك

 ربظ نع نوظفحيو ءنورق ىف ابوروأ هتعطقام ةفطاخ ةحلىف نودعي

 ع قامعألا نود حوطسلا مهلامعأ تسم اذحلو ء ةبرجتلاب هتيلعتام بلق
 .لوصألا نود عورفلا تلمشو

 «ىلوآلا ةبرضلا مامأ لامعألا هذه مدهنت نأ كلذ دعب ىعيبطو
 موي ىف بارثلا نم تماق , نويدبملا اهانب ىثلا نامرح ماك تناك اهنآل

 . ةليلو موي ىفابارت تحبصأؤ « ةليلو

 ع عرفلا مهعفدي كولملاو , كولملا ابعفدي ناك بوعشلا نأ كلذ

 ابيلإ عينا عفدي ىتلا لييسلا نكت ملو ء ابرطضم ارثعتم نيسلا ناكف
 . اولض نأ اوثبلي لف « حوضولا لك ةحضاو

 تشيج . لع دمع مايأ تعمجام تعمجو « تدهاجأم رصم تدهاج

 ابنع نفي مل هلك كلذ نكلو « ةيرغلا لودلا ةئيه تذختاو شوبجلا

 لك رخبت « ماشلا ىف نيلجنالا مامأ ىلع دمع دونج تفقو اهنيح : اليتف
 اماقلأ ةبطخ ىف ء تاعاس عضب ىف ةنسم نيعبرأ دابج عاض ؛ ءىش

 . ىتاطيربلا باونلا سلجم ىف نوتسرملاب

 ماق ىتح ةينامئعلا ةلودلا ءاحتأ ىف رشتثت ةيموقلا ءىدابم دكت مل
 اهيلإ لوخ , ةلودلل ةعضاخلا سانجألا نأ ذإ , ديدش ءادع اهسانجأ نيب

 عينت قرشلا بوعش
 ىلع ةيموقلل ةركف
 عارصو عازن اهنا

 سانجالا نيي



 لاصتالا رثأ

 ق ايودوأب

 قالعغ'الا

 مث نمو « ىرخآلا تايموقلا ءادع ىىدتسي هتيموقب ءرالا زازتعا نأ

 «نانويلاو كارتآلا نيبو ؛نمرآلاو كارثألا نيب ةفورعملا ياذملا تناك

 نيب ,ىربكلا برحلا دعب نامزلا نم نرق دعب اهسفن ديعتس ىلاو
 . برحلاو كرتلا

 لمح , قالخالا ىف ءىسلا هرثأ ابوروأب .ىجافملا لاصتالل ناكو
 اوقلطنا م نمو  أطخ نويرصملا اهمبفق , ةيرحلا .:رويسنرفلا

 عرفي ًافارسإ اذه“ نوفرسيو , اركنم آلا نم نوتأيو نودبرعي
 ةروث تامدقم هيلإ وزعيو ع ىوكشلا سم هنم وكشيو ,ىنربجلا هل

 . ؟الوو ةنس سطسغأ

 ؟ريطتسم ارش . ةيبرغلا ةراضحلاو قرشلا نيب لوألا ءاقللا ناك

 ةيرضو « هئارمأو هكولا ةقحاس ةمزهو ؛ ىىالسالا قرشلا بوعش ىلع
 «ضيرملا لجرلاب ةلعلا تداز , ةيمالسالا ةدحولا حرص ىف ةديدش

 تحبصأ هتكرت ناو . هدي نم جيرخ رمآلا نأ دحأ ىلع خي دعي ملو

 نيبو مهنيب « ًاراغص نونبلا ناك . نينب هل نأ ول : نيئشانلا هينبب انهر
 . مايآلا ماعرتس فيك ىرت ءلاوط نونس دشرلا



 ةيقرشلا ةلاسملا
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 ىم لوأ ىهو م ةيرج نيتثامو رشع ةثالث ةلس تلهو د

 لزاونلاو م ةلزانلاعئاقرلاو ةميسجلا ثداوحللاو م ةميظعلاوحالملا

 مى نحن !ىلاوتو مرومالا ف دارتو « رورشلا فعاضتو ع ةلئاملا

 ع عوضوملا بالقئاو م عوبطملا ساكعناو ع نئمزلا لالتخاو

 ( ديبدللا داسفو « لاوحالا فالتشاو ع لاو_فالا مياتتو

 ع بابسالا رئاوثو ع بارلا موبعو ع ريمدلا ليصحو

 <« ؛ نوحلسم !رلمأو ىرقلا كلبع كبر ناك امو

 - قبلا





 دس يب سل

 هجولا ىلع ابميفتل ابهوجو ىلع اهلقو ع اليلق البلق تاملكسلا هذهربدت

 . هحرشنعملقلا رجعي انيياغالب اهق دجت ءاهتك موي اهيتاكاهنممدارا ىذلا
 امناك. ةيرجه ١*١ ماع مدقمل عزفي خيشلا اذبف ءايفاو اقيقد أاحرش
 اهوفص ركعي الو ثداح ابعورب ال هليق ةنئمطم ةنمآ دالبلا تناك

 لبقتناكر صم نأ معن اننأ عم هلادحأ نمو هنم نفوختتي و : ركعم
 عاونأو حياذملاو تابالقنالاو ىضوفلل ارسم : ىمنرفلا لالتحالا '

 اناولا كيلاملا لظ ىف نوساقي اوناكن ييرصملا ناو , دابطضالاو مظلا
 ىذلا اف ٠ نيسنرفلا نم هوساقام اهب ساقت داكتال رشلاو فسعلا نم
 اذه هسفن ىف ماقأىذلا امو فوخلا اذه لكخيشلا اذه سفن ىف ظقبأ
 . .؟ ريطتلاو مؤاشتلا

 نآلا هلصفنسام اذهو. ! ليلجلاخبششلا اذهثيدح ةغالب رسوهاذه

 نم ويستر فلا ىري سايس فهنا لع ىمخر فلا ورغلا قربجلا مهغي مل
 ىلع هميف هنكلو , ىمايس اهضعبو ىداصتقا ابضعب ضارغا ىلا هئارو
 ىلا تداع , ىراصنلا هب ماق ىتيد حتف يف لك لقو الوأ تدنأ

 مهنامذأ قةمئاانلا ةييلصلا بورجلا ىركذ ( هعممب رصأعم ناهذأو ) هنهذ

 يسرا برغلل طيسولا قرشلا هرمضي ام لك مهسوفت ىف ظقيتساو
 ةينارصنلاو مالسالا نيب ليوطلا عارصلا تايركذ مهناهذاب تفاطو
 مويلا اوعقو مهنأ اوروصتو ع قارصنلاو ململا نيب قيمعلا هركلاو

 نظلاءوسب ىألم سوفنب هوقلنقع مهيف هللا قتيالو مهمحر يال ىنارصنديف
 عئاقو الاهمدقمف اودحب ملو « اغلابانوخ هلم اوفوختو عريدقتاا ءوسو

 هذهوبلسم ناك ءرومأ فدارتورورش فعاضتو , ةلئاهلزاونو ةلزان
 مالسالا ةفك تناك اذا الا ميقتسي ال ةايحلا نازيم نأ نوري مايألا
 . ديس كارنالا ناطلسن أن ودقتعيو ,ايلعلا ىهءابلعلا ةملكو ..ةحجارلا ىه
 تمزبن|اذاف ,هيفمهمًرونمهاوكش تغلب امبمكولملا سأرو نيطالسلا

 نع ربع قريجلا
 هب رصامم روعش

 نيملسملا



 قلق باسأ
 ىربجلا

 كا

 ةايحلا نازيملتخا دقف هضرأ ىراصنلا دنج حابتساو ناطلسلا شوج

 دنع فورمعملا ناكو ءرشو ليو لكب اريذن اذه ناك ءاهرمأ ب رطضاو

 نأو ءاملع مرثك أوارفت مزعأو !دنج هللا دابع ىوقأ مهنأ نيبلسملا

 ىف ودع هل تبثبالو كلم ىف دحأ هلزاني ال نيملاعلا ديسوه ةفيلخلا
 ةيردنكسالا لهأ ءالؤهو, مهباسح فايندلانازيموه كلذ ناك . ناديم

 : ميرك دمت مهميعز هبيجيف ىسنرفلا لوطسالا نع « نسلن د مهأسي

 ناطلسلا ضرأ نأ هسفن نم وه ميفيل « ناطلسلا ضرأ هذه نإ »

 ءالؤبف مويلا امأ ؛ الصا دححأ اهيلعو دعي وأ ودع اهب لوني نأ حيال

 اذهبو .. ابنونكحيو اهنوكلميوناطلسلا دالب ىلعنوئرتحي ىراصتلا مث

 بلقنيو عوبطملا سكعنيو نمزلالتخي » مهباسح ىف ةايحلا ماظن لدتخم
 . « !لاوهالا عباتتتو عوضوملا

 فرط نم »مهلا لس صورك احل نيعضاخ نويلسملا نويرصملاحبصأ

 ةفيلخلا فرط نم ال « ةيوسنلاو ةيرحلا ساسأ ىلع ىببملا ةيواسنرفلا
 وأ ميهاربا تفسع هيزاويال ىذلا رشلا وه اذهو .. ةناتسالا ىف ملسملا

 ع ضعب ىلا ابضعب ةعمتجم اهلك كارتآألاو كيلاملا رورشت وأ دارم لظ
 لارنجلا م هتلاسر ىف رمآلا كلذلابرغقيفش ليلجلا ذاتسألا انل رسغيو

 ىلا تابالفقتالا تناكو » لوقي ثيح ًازجوم ًاريسفت « بوقعي

 فنعلا بورضو نمالا لالتخا نم ريثكلا ءىثلا هبحصيامم اهتوفرعي

 الإ , مراغملاو بئارضلا نم هودأ اهف مهيلع بلطلا ةداعاو فسعتلاو

 ديدجي ابنم دحاو ىتأيال ,دحاو ظمن ىلع تناكابلك تابالقنالاهذهنأ

 محبو هموضخىلع ريبكلا ىلع بلغتي الثف : مهيدل فولأمب مدطصيالو
 لع كح م كحو بهذلاوبا هيلع بلغتي مث , هموصخ ابدكح اميدالبلا

 ملعون نم ًايالقنا ناكف ىبنرفلا محلا امأ .... . كيلاود اذكهو

 تربانوب امبلح لح مهارباو دارم مح لاز ال ذإ , نويرصملا هفرعي
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 مايلاكلتىف نيبسفرفلا نيدن ىف ليق امبمو « اكوام الو ايلسم نكي ملو
 هونظام وأ  ةيبرحلا ةرورضلا مهب لصت دق ءنيلسم ريغ مبف

 « )١( ةيمالسالا تامرحلا كاهتنا ىلا س ةيرح ةررض

 دي دن ع

 قربجلا هنع ربع ىذلا روعشلا اذه نا الق اذإ ءىطخم داكن ال

 مءازحلا هذهرابخأ مبيلا تهتتأ نيح مهلك نيباسملانييقرشلا رواسي ناك

 ديدشلا عرفلا مالوت نأ ةيارغ الف « قباسلا لصفلا ىف اهنع كانثدح ىتلا

 اومهفو ءاولواح اذا اوحلفي وأ اوركف اذا أوبيصي نأ اوعيطتسي مف

 اهيناعمو اهبابسأ ىلإ اونطفتي لو ىنيدلا مهفلا اذه « ةيقرشلا ةلأسملا د

 اوفرعي مل ليابوروأ ةمواقم ىلا اوقفوي لف ع ابيلع ىبيامو اهرارسأو

 هل ثرتكي ال اثبع اهل مهتمواقم تناكف . اهتومواقي فيك
 هولذي امم مغرلا لعو  اذهلاوحبصأو « هل اولفحت وأ نويبورواللا

 دنع باسح اهل بسحب ال ةدماج ةلتك  ةاجنلاو عافدلل دوهج نم

 لود ىلإ الوكوم ممريصم حبصأو , هيف نأشلا بامسأو برغلا ةساس

 . ابوروأ

 ابوروأ نيب امازن ء لوألا اهرود ىف ةيقرشلا ةلأسملا نكن ملا ذل

 دالب ريصم لعابوروأ لودنيب اعازن كناك اماو : ىالسالا قرشلاو

 ٠ مالسالا

 زك ارم ىف ةلأسملا هذه سردت نأ نسحيف كلذك ألا ماد امو

 نع اهمهفنو ءابيلإ امو انيفو ندنلو سيراب ىف « ةييوروألا" ةسايسلا

 لتسالل « 14٠١ ةنم رسملالقتساعورشمو ع سيراكم ال سرافلاو برقعي لالا + )١(
 ادج ةميلثم ةيلع ةميقتاذ ةلاسر ىهو م ةرهاقلاب بادالا ةيلكب ثيدحلا خبيراتلا ذاتسأ لابرغ قيفش

 اهنأ نم مشرلا ىلعو ؛ عجسارملا ةرفوو ةمبألا ةمافتساو جاتتسالا باوصو رظنلا قدص نم هيوحت ام
 ٠ صم ىلع ةيسئرفلا ةلملا يف ايئاس القتسم ايأر ,ىراقلا ىلطعت ابنأ الا ةسغص نيتس ىلع ديرت ال

 ةيقرشلاةلأسملا
 نولسملا اهمبف اك
 تنامولا كلذ ىف

 ةيقرشلا ةلأسملا
 ؛ لوالا اهرود ف
 ايوروأ لودي عارن



 نويبو روألان وخدؤملا
 ميئارآ فالتخاو

 انرف قوفت

 تل

 خينرتمو تنو نويلنان لاشمأ نم مهارآو مهما سو برغلا ةساس
 ىلع دنع ةضهتو ةيرصملا ةلأسملا ىتح « مهيلا نمو لوألا ردنكساو
 ء سيراب وأ ندنل ىف امهانسرد اذإ امل ًامبف قدأ نوكن نأ عيطتسن
 فصنلا ىأ  مايالا هذه ىف تحبصأ ةرهاقلا نأ نم مغرلا ىلع

 ةيملاعلا ةسايسلا زك ارم نم ًازكرم  رشع عساتلا نرقلا نم لوآلا

 مهود اهتبعل ىتلا راودآلا ريدقت ىف نوبيوروآلا نوخرؤملا غلابي
 ةسايسلا :نوفرصي. مهسفنأ نوروصي نويسنرفلاف « ةرتفلا هذه ىف

 اوناك مهمأ نومعزيو ء شيعلا نم ةديدج اليس ايندلل نومسريو ةيملاعلا
 ةديدجلا ,ىدابملاوةيرحلا سيدارفىلاايندلاب اوصلخيل ماي الا هذهن ودهاجي
 روح امناوءآعبط ىأرلا اذه ىلع اوسيل زيلجنالاو ع ديعسلا رصعلاو
 ىتح ملاعلا خيرات ىف ةريخألاو ىلوألا ةملكلا باحصأو ايندلا ةسايس
 تسلو : مثريغو نويواسفلاو سورلا كلذكو . هسفن نويلبات مايأ

 نورعشي مهنأ ىلع لدن ةدحاو ةيلك مييخرؤم نم دحأ ثيدح ىف دجت

 نيب عارن ايكرت ةلأسف . ىالسالا قرشثلا ىف ةايحلا نم نول ىنأ دوجوب
 هلو كارتألل ابيف ةقان ال , نييواسفلاو زيلجتالاو سورلاو نييسنرفلا

 لكذختي اذكهو , نييسنرفلاو زيلجنالا نيب عازن رصم ةلأسمو ع لمج
 هل غلابيو هتلود ةفنك حجريف « هتيسنج بسح فلتخت ةيحان خرؤم
 اذهو هب تماق ىذلا رودلاو اهرثأ ريدقت ىف  اليلق وأ اريثك
 اكئاش ادقغم ةرتفلا هذه ىف ةيلودلا تاهاجتالا ةسارد لعحي رمأ
 ىلع رصعلا ذم تاهاجتا مهف ىف ءاطخالا نم ريثك ىف ايس ناكو

 امو قرشلا ىف نييسذرفلا مجن دوعص ىلا ىضاملا لصفلا ىف انرشأ
 ةيبقب ابيلع مهتدسح ةيسايسو ةيداصتقا تازابتما نم هيلأ اوفو



 هساياإ سس

 ؛فارصنا ضب الا رحبلا قرش ىف نيسنرفلا ماقم ىف داز دقو ؛لودلا

 ىلإ' رشع نماثلا نرقلا نم ىتاثلا فصنلا ىف  ارتلجنا - مهتسفانم

 نم ةيوروآلا لودلا ةينقب فوقوو « تارمعتسملاو راحبلا ىف اهتوئش

 اوبسكو ناطلسلا نم برقتلاب نويسنرفلا درفناف « ءادعلا فقوم ايكرت

 ماوس نم ةفك حجرأ اوحبصأو  هتقث

 57ئا1عمعدجع فياليف نيك رمل مس اب ىمئرفلا قيفوتلا اذه نرتقي

 3 نيفووراألا ءارقبللا نم كا ةلسلسلا هذه نم ةقلح لوأ وهو

 ةملكلا باحصأ نوحبصيس نيذلا ماشلا ْوَأ ةرهاقلا وأ ةناتسالا

 ؛ ةيمالسالا ةيقرشلا لودلا ةسايس فيرصت ىف العلا ديلاو ةذفانلأا

 .ىدل قفوي نأ هيلا انريثأ ىلا ةيلودلا فورظلا لضفب فينليف عاطتسا

 ثداوحلا ىف حوضوب ربظي هذوفن أدب دقو ءاهلاوحأو ةسايسلا لكاشم

 تدرتسا ىذلا !!804 ةئس ربمتبس لوأ ىف دارغلب حلص ىلإ تدأ ىلا

 نيب ابتبيهو اهماقم نم ريثك ابيلا داعف ابك المأ نم اريثك ةلودلا هبا

 آحلَص امني دقعف ديوسلاو' ايكرت نيب طسوت م 0 ةببوروألا لودلا

 ,بحاصو ناطلسلا ةقث عضوم كاذب حبصأف 1/4 +ةنس هيلوي ىف ًاتقوم

 دكؤيل  ناطلسلا دحي ملو ع ةيناهثعلا ةلودلا ةسايسف ذفانلا ىأرلا

 وق اسنرف تناك اتازايتمالا ددجي نأ الإ  فينليفلهريدقتو 5-

 ةميظع ةيراهتسا ةير وطاربا قرشلا حبصأ اذهبو », كلذ لبق اهتبسك

 :ٍفورظب هعئاضب ابنل ردصيو انعئاضي دروتسي (نييسنرفلا ىأ ) انل

 : ةعضاع ؛نيطسلف ىف ةسدقملا نك امآلا ىحبضأو اد ةقفوم ةببط

 'معازملا نم مغرلا ىلع ' ( نيسنرفلا ىأ ) نيتاللا نيدلا اجر ناطلسأ
 تحبصأو .ايسور اهاعرت تناك ىلا ( ةبسورلا ىأ ) ةيسك ذوثروألا

 تازاتمأ هلي لييبا

 ايكرت ىف اسنرف



 نييتاةالملا رتوت

 ايكرتو اسئرق

 نوبات

 هةميراشمو

 ةيقرشلا

 تالا

 .ىذلا نييسئرفلا نوناق  ىرخأ ةرم وا«. ةنسم تازايتما

 « (١)ةلودلا دالب ىف هاضتقمب نوشيعي
 نويسنرفلا دارأ ذأ , اليوط هادم مدي مل ىفرفلاقيفوتلا اذه نكلو
 نأ اوبحأف مل اهريدقتو مهف ةلودلا ةقث اولغتسي نأ ليلقب كلذ دعب

 .لاخدال فينليف ىعسو : ةلمج ةيبوروألا ةسايسلا رات ىف اهم اوعفدي

 اؤضفرو كلذ ىلإ كارتألا نطفف ؛ةيواسقلا ةثارولا برح ىف ايكرت
 .« مييلع نييسنرفلا كلذ ظفحأو « ابيف محل ةحلصمال برح لوخد

 ةيسفرفلاةيسايسلا نأ ىرتسو ع رتفت نيتلودلا نيب تاقالعلا تأدبو
 <« ريثك ءىث فطعلا نم ابف سيل' ةديدج ةبجو ذخأت تأدب

 ةفورعملااهئروُث ىلإ ئهتا ىذلا ةيلخادلا اسنرف روما بارطضانكلو
 ةيزيلجتالاةسفانملاب اهلاذتشا مث ( رشثع نماثلا ) نرقلا اذه ةيابن ىف
 اهرهظم ةديدجلا ةيسايسلا ذخأت ملف كلذ نع اهفرص تارمعتسملا لع

 .نيح ىأ « رشع نماثلا نرقلا نم ةريخآلا ةثالثلا نينسلا ىف الإ قيقحلا

 ةرادالا ةموكحل رومأللا ترقتساو ةروثلا نايلغ نكس

 عب راشم ددعي , ادج ةليوط ةفقو ىذرفلا خرؤملا فقي عانه

 هيمارموهتسايسو ٠ ةيقرشلا ةلأسملا لكل اهمسري ناكىتلا هططخونويلبان
 كاردال ممريغو سورلا عم ةديدعلا هتافلاحو ع ابغولب وجرب ناك ىلا

 ةيملاعلا ةسايساا روح تناكاسأ رفنأ ءىراقلا عنتقي ثرح « ةياغلا هذه

 ةلأس ا ىف اسنرف رثأ نأ ةقيقحلاو « نيملا كلذ ىف برغلاو قرششلا ىف
 هبرغ ىف اهلك اشم نأ ذإ , غاملا كلذ غلي مل ةرتفلا هذه ىف ةيقرشلا
 هذه ةسايس هبجوت نه نويلبان نكمتي نأ نود تلاح« ابباقو أبوزوأ
 اهراودأ نه رود ىأىف ةلأسملا جرخت ملو ء دارأىتاا ةيحانلا ىلإ ةلأسملا
 ةبانعلاو تقولا عاستا نم توت مل ءرثك أ ال تالواحم نوكس: نأ نع

 عه ص ةقرفلا ةلاسللا : يرد (0)



 مس ايا لس

 قرشلا ىف ثداوحلا ىرجم ىف .رثأ تاذ نوكنت نأب امل حمسي ام
 .ىمالسالا

 دي دع

 هتلمح مايقلا ىلإ نويلباتب تعفد ىتلا ةيقيقحلا عفاودلا ىهام

 ةسايس ىلع ةقداص ةلالد لدت ةللا هذه لهو . .؟ رصم ىلع ةفورعملا

 ىكل ؟ اهئارونم ديري ناكاذامو ..؟ ةيسنرفلا ةموكسلا اهتمسر ةتيبم

 نم نيريثك قفاونال اننإ لوقت نأ نسحب ةلثسألا كلت ىلع بيجي

 ةرماغم تناك رصم ىلع نويلبان ةلمح نأ ىلإ نوبهذي نيذلا نيفل ولا

 ,هسأر ىف مرطضت تناك ةيلايخ ةبغر عبشيل لجرلا اذه اهب ماق ةييرح .

 ؛ اسنرف نع هل ًاداعبإ سماألا اذه هل اوريد ةرادالا ةموكح لاجرنأ وأ

 ةلخلا مظنت ناف ,'القع ةلوبقم ريغ تاليلعتلاو ضورفلا هذه لك

 ةمظنم ةسايس ةرمث ناكمماآلا نأ تبثت اهم ةصاخلا قئاثولاو اهدادعاو

 قيقحت اهرثك أ  ةديدع رومأ اهئارو نم ىجري ناك هناو ةربدم

 . طسوتملا ضيبآلا رحبلا قرش ىف ةميدقلا اسنرف عماطمل
 نم ةلوصوم .ةديعب عماطم ضييآلا رحبلا قرش ىف اسنرفل

 ىف احافك ايوروأ مأ دشأ نويسنرفلا ناك دقو , تايييلصلا مايأ

 نأ مهيدل تبث املف ءاهتلصاوم ىلع ارارصا مدشأو ةيبيلصلا بورحلا

 ىلإ ةلواحملا نعاوفك ءرسيوةلوهس ىف توتال ةيوق ةيمالسالا ةلودلا
 كلذ اونابتسا املو , فعضت ةيمالسالا ةلودلا تأدب ابلق ءنيح

 اوطشنف ىلوألا اهتدح امل تداعو تايغرلا هذه تددجت فعضلا

 ىف رييغت نم لصحامل اذه ىف ةربع الو « 217 ديدج نم نولواحي

 )١( رصم من نع مالكلا ةمدقم ىف لوةيق لروس ذاتس'الا ريشي اذه ىلإ :

 نم 8غبع ونتأر كعماتتك 1ع5 ىماتكد0عو, طقمتم 1و ذمتقم /

 عامدكممك ؟دمعقلتدعق " 50ععأ: 8همهمدعتع ةهغ 110ءطع هم

  7ةيبلصلا بورحلا ذنم نييسئرفلا ناهذأب فوطي لح : ىأ : 1796, م.

 رصم لع نويلانةلح

 قرش ىف ةديبلا

 .ضو الا رحبلا

 طسوتملا



 هدم ال4

 مل ةيرورججا ةموكح نآل اهرمأب نيمئقلاو اهتسايسو اسنرف ةموكح
 'مجحتو هديرت ةيكلملا ةموكحلا تناك ام تذقن نأ نم رثكأ لعفت
 ةيجراخ اب ورحلا فتدجو ابدل ذيفنتلا اذه ىف تعسوتو , )١( هنع

 ةتمزالا ىف ىسايسلا صم خيرات » مبقلا هباتك ىف تيفر دم ليلجلا ذاتسالا عبتت )١(
 لالتحايف ميدقلا ابملح قيقحتل اسنرف ابم تماق ىنلاةرركشملا تالواحلا ع لوالا نجلا « ةثيدحلا
 : اهزاجمأ كيلو مر

 ةروصنملا دنع هرسأو هتع زبي تبتا ىلا ( م18مم ل 94١ه ) مساتا سيول ةلواع ١(
 ةلجلا لشو

 تقيلا كلكف اسرف بسك أ ىذلا 06٠ه ةنم قوناقلا نايلس حم لوالا اوسنرق دهامت ( ب
 نويسترفلا .اهان ىتلا تارافعالاو تاليبستلا رتعتو هام0٠ 2 ع ازاتم !ركرم ةلودلا كالمأ ىف
 < ةينح'الاتازايتمالل ًآساسمأ ةدماملاهده لضفب مربغو

 لبغأ دقو ع ١598 ةنس رشع عيارلا سيول ىلع هضرع ىذلا زنيييل فوسليفلا عورشم ( -
 ناريلات رثع دقو » نيحلاو نيحلا نيب هيلا دومت تثقام ةيسنرقلا ةموكسحلا نكلو . عورشملا اذه
 تاعورشم ىلع ةموكسملا تالجس ىف امبثحي أ“ ةجلا عورشمف اركف امدنع تربانوب نويلباتو

 « رص لعراليتسالاب ةصاش ةريثكط ئارخو

 ةي رح تاعالطتسا موقي نأ. ًانلكم ناك > ىذلا ؟ابعب ةنس توتىد دورايلا ةلحر 6

 <« .قتاوملا ىف ,املاقامعأ ةفرعمو طسوتملا شيبالارحبلا ىلع ةنقاولا عالقلاو لحاوسلا ةلاح رابتحا و
 ليلق دمي كلذ ىلإ راشيسو

 قو « رصم ورق مهلود ىلع نولهسي نوكفتيال اوناك نبذلا نيسنرفلا ةاحرلا ,ادآ (
 (ةيردنكسالاىل)ةنردملاف سيلدنأ» ايف ,اجامناكف١اب إب ةنستلحر رشنىذلا 17010 ©وت لقوم
 بيصي نأ هتك نم ةئايسعع اهددع غلي ىتق ةباخلاني سيلو ع ةحلاص ةلاسف عفادم عيرأ ىوس
 نإ » اًضيأ هلاق امو « نيشدتلا ىوس نوئسحال نيذلا نييداعلا لامعلا نم ميعصج لب ىرملا

 <« ةيمنرفلاةسايسلا روحت نوكي دأ بحي رصم ىلع ,اليتسالا

 تيسحو ع لبوط سذ دنم روم الا اهل دبم'قرادالا ةموكح- تناك ىنلا نويلبات ةلواخم ( ىو

 بتك دقو ع نايويالا رئازج لع تلوتساف ويمدوف وبك ةدهاسم ىف رصم ىلع ,الئسالا باح
 بحجم » لوقي سطسقأ 7+ خيراتب نويلبان ىلا ةرادالا ةموكح ىف ةيجراخلا نوثشلا ريدم ناريلات
 ه قرشلا ىف ةيناملل ةلودلا تايالو ميمجو اينودقمو نانويلاو اينابلا مم ةيدو انتاقالع نوكت نأ
 دق ىلا رصم لثم ةماخو طيبوتملا ضيألا رحبلا اهلساوس سمن ىنلا بودشلا عيبج عم لب
 1 « اسسئرفل ةميظع ةععنم تاذام امري ريصت

 ةيبارلا,ةميطلا #ب بس مهب ىع ١ ب . ةثيدحلا ةمزاالا ىف ىمايتلا رسم خيرات
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 هباجعا نيب تماق ىذلا بعشلا نويع ىف اهل امفرو ابمادقألل اتيبثت
 ةبسانم رصم ىلع هتلمحب تويلبان اهف ماق ىتلا ةرتفلا تناكو . هليلبتو
 فعلا نم ةلاح ىف ايكرت تناك ع ميدقلا للا كلذ قيقحتل ادج
 تعرمسأف , دحأ ىلع قخي دعي ملو لجن دق ابفعض ناكو « ا ثري

 دئاقلا كلذ دوجو اللا امل رسيو « ذيفتتلاب ةيسنرفلا ةموكحلا
 عرسأق' « « مظعلا ىبرحلا هدجم ءانب ىلإ هسفن ىف قوتي ناك ىذلا سماغملا

 لبق حتفلا اذد#ب ةصاخ تاملعت هيدل 5 ربظيو ٠ ذيفنتلا ىف

 ايلاطي] حتف ءانثأ لامعأ ةعضيي ماق هنأذإ : ليوط نمزب ةلجلاب مايقلا

 ىف صرح دقق « ضيبألا رحبلا قرش ىف لاب ىذ ىمأل دبمب هنأ ءىنت

 نئازجلا نم روفوم بيصن اسنرفل نوكي نأ ىلع ويمروف وبك ةدهاعم
 ىق ةيرحبلا ةلاحلا نع اهئيني ةرادالا ةموكح ىلإ بتكو : ءطاوشلاو

 ذيفنت ىف هتعرس نأ كش الو  ةلودلا تاكلتمو ضيبأللا رحبلا قرش

 هرصيب ىأرو هسفنب رمآلا ربخ دق هنأ ىلإ ةدودرم رصم عورشم '
 مظعقيفوت نم هءارو ىوطني امو ألا ةلوبس بقاثلا

 ١0/80 ةنس اهب ما ىلا ىنلوف ةلاحرلا ةلحر نم اًئيش مبفن ال ملو
 هذيمالت ثدحي هدالب ىلإ داعبمث , ماشلاو رصمف تاونس عبرأ كلو

 « ارحتق ةلوبسو اهرمأ بارطضاو مالسالا دالب فعص نم ىأر ام

 .عمجلا ىف ًاوضع ةلخلا ابيف تماق ىتلا ةرتفلا ف لجرلا اذه ناكدقلا

 ىف خيراتلل ًاذاتسأ كلذ لبق ناكو ( )ا.ه ةئس عمجملا لخد) ىسنرفلا

 .ةيعمجاو ةيمومعلا ةيعجا ف ًاوضع ىراكو , سيرابي نيبلعملا ةسردع
 اوروص دق نوريثك هلاثمأو لجرلا اذه نوكي ال مل ؛ ةيعيرشتلا

 'ٌليفنتلاب ةرادالا ةموكح تلجعف عف ماشلا و رصمف لالا ةئشانلا ةم هركحلا

 9 )0( ةحئناسلا ةصرفلل آزابتنا

 .٠ همهم مأتلت 1ءةصعمت“ (طققدعطم ةكر (توصنع لع ا7هامعإب

 ماشلل قوابيق ىشقو رصم ىلإ هتلحرب !اريب ةئس ىف ماق ع ىمئرف خرؤمو ةلاحر ؟مإل» هس 11د ٠

 ةلحلا ريدي نويلبات

 رصف ىلع

 لو



 مس يبث سس

 .ةلجلا هذه نأ ابسفنل دكؤت تناكاسنرف ةموكح نأ تباثلا نأ دبي

 لمأت تناك « هلك هتراثأ ىذلا بضغلا اذه ناطلسلا بناج نم ريثت نأ
 .بسحت تناكو : مهلع اهئاضقو كيلامملا اهيرحل اهنع ناطلسلا ىضري .نأ

 .« كيلاملا لظ نم مبيلع لقث امل نيللبم اهبلا نوفخيس نييرصملا نأ

 .«ىالسا» نايك اهلةيمالساةلود لكذأ نم هيلا انرشأ ام اوسن مهننكلو
 هبيصي ال ةيساسحلا ديدش نايكلا اذه نأو ع ىمايسلا نايكلا لخاد

 نم ابالقتا ةلبا نكت مل « هبتني ىتح ءوسلا هسمي داكي الف , نهولا

 تنم اهنكلو ٠ بارطضالاو بورملا ةرثك نمنويرصملاهفلأام عون
 ىلع ةينارصنلل ديدج ناودع الإ مرظن ىف دعت ملو ةينيدلا مهتفطاع

 ءًآغلاي ًاهرك اهرمأ اوهركف مالسالا

 ااهبابسأ نم فشكت اناسع ةلجلا ليبق ايكرتب اسفرف تاقالع عبتتتل

 ةلواحن لشفلا ىلإ ىهتتت تداك فينليف دوهج نأ انفرع , اروتسم ًارمأ

 ليلق دعب تداع تاقالعلا نكلو ءابيف اسنرف ةقث نم ةدافتسالا اسنرف

 نك“ ىذلا ةتدطوعع 2ندطرتعع ريقسلا دي ىلع هيلع تناك ام ىلإ

 ىف اوضع بخت بختا مث م“ هيلا انرشأ ىذلا هياتك هتلحر نع رشنثيح هدالبولإ داعم تاونسهيرأ

 ةقالعنع رخآ اءاتكبتكو ع نيدلعملا ةسردم ىف اذاتسأ نيع مث ع ةيعبرشنلاةيعمجا قمثةيمومحل ا هرسحلا

 ,تمد» 514ه 86هدق ةددع 12 جانعم#ع 65 وه ةيكزلاو ةيسورلا نيكودلا

 زوز ةنم ةيسايس ةلسر ىف الرف ةموكح هلسرأ دقو ”1نععو ه6 لع 13 انك
 هيلع تضبقو هرمأ ةيروهملا ةموكتح ىلع فخم لف انايزيول ةلأسم ثحبل ةدحتملا تايالولا ىلا

 ةموكسل لالا روص هنكلو رصم ىلاهتلحرب مايقلا, ةموكدحلانم ايسر املكم نكي مل لجرلا لملو

 اهرماب, نيمساقلا نا اهتافرصتو ةيسارفلا ةلخلا تاروشنم نم-ظحالنو ع رمالا اهل لبسو ةرادالا

 ىتلوفلمعنم كلذ نركي نأ دميب الو . ايياولزني نأ لبق دالإلا نع دج ةحضاو ةركذف مهيد تناك

 راجتلاو ةلاحرلانم هريغو

 ل : ىمسملا هباتك ىف ,اح دقو

 لعق هنامعقر هن 2601260095 دنع 1ع5و مممو]تاتمصق
 كربنأ عيطتستو سيوسلا قيرط رينو ع دنحلا ىلا لوصولا عيطتسن رصم نم. > نات 5

 لئالق تاوتسإ ىصم ىلع ةلملا مايق لبق اذه هباتدكردص دقو « حلالا .اجرلا قيرط



 كاويدح

 اسنرف تازايتما دكؤي نأ عاطتساو « هنظ نسحو ناطلسلا ةقادصح

 هيف كلش ال مساح ىداصتقأ رصن اذهو « 1174٠ ةئس اهتيسك تناك ىتلا
 كلذ ىف ضيآلا رحبلا قرش ىف اسنرف عماطم نم هيلا انيهذ ام دكؤي
 . نامزلا»

 ىف ايلعلا ةملكلا ةبحاص اهنأ ىلإ تنأمطاو كلذ اسنرفل مث اذاف
 ةيحانلا نم ةينامثعلا ةلودلا ةيوقت ىلع لمعت تأدب دفقف , ةناتسالا

 اعراب ًايسنرف الجر هيبابود ناكو ؛ سورلا دص ىلع ىوقتل « ةيبرحلا
 هعنقي نأ عاطتساو . هريدقتو ناطلسلا بح بسكي نأ عاطتسأ
 نيسدنهملاب هدي نأ هنم بلطو هيلا عمتساف 6 حالصالا ةرورضب

 1 . ًاديدج اماظن ىرتلا شيجلا مظنتب هفلك م عفادملاو
 مث ايكرت ىف 6 شرجلا ىه حالصالا ىف ءدبلا ةطقن نوكت اذكه

 ناطلسلا دعي نأ هبيابود عاطتسا ,ليلق دعب كلذ أطخ ىرتسورصم ىف
 ثدحأ ىلع نيمظنم ةأشملا نم ةقرفو ناسرفلا نم ةقرفو ىعفدم ةئامام

 ديدجلا ماظنلا : ريغصلا ديدجلا شيلا اذه ىعس العفو , بيلاسألا

 راظتنالا نم ابنكميام ربصلا نم اهمدل نكي ةرادالا ةموكح نكلو

 ةيلاطي الا ةلملا فرصتني نويلبان داكا « )١( ليوط نيحدعي رملا فاطقل

 ذاقنال ىرخأ البيس كانه نأ هل رطخ ىحويمروف وبمأك قافتا عقويو

 برضي ريخص شيج الإ اهفلكي ال عب رس لويس « اسنرف هيلأ ىرت ام
 سورلا لهذيو ارتلجتا'رشش دنريو ايك رت مبفتف ءرصم ىف ةمساح ةيرض

 ىتح ىمآلا ىف ةموكحلا لاجر بطاخي دكي لو « بحسلا ددبنتو
 أدب انه نمو ءامل قفصو ةركسفلل ناريلات للهو هيلا ءانثلا ىف اوفقاوت

 دادعتسالا امأ ,لضاد دادعتساو ىجراخ دادعتسا : ةلمحلل دادعتسالا
 نودك ب , ةروثلاى لع مهنوضرحي نائويلا ىلا لسرلا لاسراف ىجراخلا
 ىذلا ديحولا ىنانويلا بعشلا . نييطربسالا لئالس » مهنأ نانويل

 اهؤارغس ناكو عة ايلعةرطيسلا ىلاةلودلا حالصال اهتالواع ارو نم ىرن تلاكذا )١(

 , لم ىلع كلذل نود.

 حياصتل ىعست اسئرق
 ةيئايعلا ةلودلا

 خاقنا ىف ريكفتلا
 دال

 امل دادعتمالا



 ةلمحلل دادمتسالا

 تا سس

 اهيأ» هلوقب انينايىلاو اشاب ىلعل نويلبات ةبطاخعو ع « هتبرح لع ظقاح
 < هعم مهافتلل هبرح ناكرأ طابض دحأ هيلا هلاسراو « لجبملا قيدصلا

 .. ىيتايردالارحبلا رئازجو ايشاملد لحاس ىلع ءاليتسالاب ةيانعلا مث

 سكشالو  ريدت اسنرف تناك. .رصم ىلع ةلمحلل تامدقم هذهلك

 دودح تقيض لودلا ةضراعمو اهدحو فورظلا نكلو ًاريطخ آرمأ

 ةيسايسلا ة يح انلا نمل شف نم رثك أ دعئال ىلا لما هذه ىلا ىمت فلا جيانرلا

 ةلجلا هذه اسنرف لخاد ىف تادعملا هعم تمب دف هلك اذه مث اذاف

 جمانرب امل عضوو  تالآلاو ءايلعلاو دوتجلا اهل دعأو . ةيرصملا

 نأ اهب اودارأ ابماظن ةلمحلل اومسر نيذلا نأ ىلع الإ لدي ال مظع

 ديرت تناك اسنرف نأ ع لدي اممود ًاراعتساو ارارقتساو ًاحتف نوكت

 عانصو الع نم ةلخلا عم هتلسرأ ام رصمب ةيسفرف ةرمعتسم سيسأت

 « (١1نيمجرتمو عباطمو تالآو ددعو

 ةراجتلل رصم ةيهأ اونابتسا نيبسنرفلا نأ ىف عارن ال كلذك

 11/417 ةنس ربمتبس 1م ىف نويلبان ىلا هباطخ ىف ناريلات لاق  ةيدنملا

 ةراجتلا فلوعملا نآل , دنحلا ةراجت انيطعتس ىراحت قيرطك رص٠نا

 .تالحر سمخب موقت نأ عيطتسن رصم ىلع ءاليتسالابو ءتقولا ىلع

 ,عارصلان اكو «ملاصلا ءاجرلا سأر لوح داتعملا قيرطلاب ثالث لباقم

 تناكو ع تقولا كلذ ىف اسنرفو ارتلجنا نييهدشأ ىلع تارمعتسملا ىلع

 .هف تركفف ع ارتلجنا عم بورحلا ىف اهتارمعتسم تدقف دق ةريخألا

 « ةيضاق ةبرض دنحلا ىف ارتلجنا برض عبطتستل رص» ىلع ءالتسالا

 اهئارماب لاصتالاب اماو ناريلات باتك نم تيأر اك ابعم ةرجاتملاب اما

 نوجاتحنأ ىمع امب مدمو زيلجنالا ىلع ةروثلا ىلا مهعفدو نيينطولا

 . مظنتو ةثيدح تال ] نم هيلا
 ا آذآ

 ١8 ص ! ج ىماسلا رصم خيي رات - تسير دمع ذاتسالا ()



 كك ا

 اسنرف روطت قلقلا نيعب بقرت مايآلا هذه ىف ارتلجتا تناكو

 ةلودلا ىلع ايسورلا وأ اسنرف بت نأ ىثخت تناكو ءابوق دايدزاو
 ىدحال لعجيو ىلودلا نزاوتلاب لخي اذه نآل اهناعلتبيف ةينايثعلا
 امايتما مايآلا هذه ى متت تناكف ءابوروأ ىف ةرطخ ةوق نيتلودلا

  ارتلجنال ىأ امل امل ءابوروأ نوئشب ىأ ةراقلا نوئشب اصاخ
 هلك صرحلا صرحت تناكف . الود عم ةميظعلا ةيراجتلا للاصملا نم

 الو ودع اهتمالس ددب-ال , هيلع ىهام ىلع ةيناهثعلا ةلودلا قن نأ ىلع

 ةيناممعلا ةلودلا ءازأ ارتلجنا ةسايس نوكتس اذهل ء سفانم ابضرأب زوفي

 وأ .ايسورلاك ىجراخ « اهئايك ددبتي رطخس لك نم اهيلع ةظفاحملا ىه
 ليصفتلاب ىمآلا اذه ىلإ دوعنسو ىلع دم لاثمأ نم نيرئاثلاك لخاد

 ليلق دعب
 ننال

 عءآوسي ءاوس قرشلل ردنكسالا تفك رصمل ىمنرفلا متتفلا ناك
 ناف « نيداملا راصتتأ نم ًارصنال مامأللا ىلإ ةواضحلاب ةوطخ. ناك

 عارصلا اذهو ديعصلا بورحو ريق ىنأو مارهألاو تيخاربش عئاقو
 ارصن دعي داكيال كيلامملاو نييسنرفلا نيب رحتسا ىذلا ليوطلا
 ةيوروأ دونج هذبق , اليوط هدنع فقن نأ قحتس الو لوألل

 قلت . بورحلا غياوت نم ةغبان اهدوقي بيلاسآلا ثدحأ ىلع ةمظنم

 ىلع ىلوآألا رصتنت نأ بيرغب سيلف اهل ماظنال ناسرفلا نم مذارش
 ىلا « ةحوللا » لامج نم للقت نأ عارصلا ليصافتت لعل لب « ةيناثلا

 .مهضيرات نم ةرتفلا هذهنع نوثدحتي امدنع نويسنرفلا اهعسر ىفقنأتي
 ضرأ نع اوبراحو ع اليلج انابث اوتيثو اديحجب اعافد كيلاملا عفاد دقف

 ء اليوط ديعصلا ىصاقأ ىف نيسنرفلا اوزجانو , اربش !ربش رصم
 مبعم اوتيثو رمحآلا رخبلا مهلا اوربعو زاجحلا وباسم مهنوعل فخو

 اهب اوقحتسا ةديدش ابرح هويراحو هسفن نويلبانل اوتبثث لب عابيط اتايث

 رتلحا فقوم

 نم ةيسنرعلا ةلحلا

 ةيرحلا ةيحالا

 هكيلامملا عافت



 نم ةيسرعلا ةلحلا
 ةيملعلا ةيحانلا

 دس ا ةمسم

 اوداك مهنا لب :هدمدضطاو ١ مبسأب ىثخي ناسرف مهنا لاقف هباجعإ
 هلاجر هذقنأ نأ الول ء ىرحبلا هجولا ىف ةيحلاصلا لامريف هينورفظي

 رخفلا لهأتسي ال ريسي ىنرحلا بناجلا اذه لكع ققحما كالحلا نماجتف

 هلذب ىذلا مظعلا ىلعلا دبجلا اذه وه اقح دبجملا اميِإو ركذلا الو

 طاحأ امو ةسايسلا ثادحأ نم مباغشام مغر ىلع رصميف نويسنرفلا

 ءادعألا رطاخع نم مهب

 شيج امهدحأ ع مالا عقاو ىف نيشيج نويلبان شيج ناك
 نم فرصنا دقف لوألا شيجلا امأف . . ءاملعلا شيج رخآلاو نيبراحا

 تلظذإ « .ىث ىلإ هنتي مل ىذلا ليوطلا عارصلا اذه ىلإ سمأألا لوأ

 دضحت مل ايرقت اهلا ىلع اهرهق ىف مدسهج اوقفنأ ىتلا ةيرحلا ىوقلا
 لب ةلقند فص رفلا نوئيحتي كيلاملا لظ , سوسحم دح ىلإ اهتكوش
 كارتآلا ثبلو ةريحبلاو ةزيجلا ىف مبضعب رقتساو ديعصلا ىف اومدقت

 نيرطيسم زيلجنالا لظو : نيسنرفلا ءالج ىتح دالبلا لوحنوموحب
 نم هتاقلح !ويكحأ ىذلا ىرحبلا رصحلا اذبم الاجرو ةلجلا ريصم ىلع

 ماششلا لحاوس ىلا ةيردنكسالا لحاوس
 اهم رقتسي ةلمجلا تداكام , نيثاحبلاو ءاملعلا شيل ىناشلا امأو

 اهتاساردب ابلكر صم تاوان:ىتحوطاشنو دجف لمعلا تأدبىتحماقملا

 ًاروكشم ًادومج ًاقيفوتاهتلوانت ىلا نيدايملا ف تقفوف اهئاحبأو
 لوتو لدمألطلا للت دلك . ةرهاقلا كيحم نويسنرفلا أشنأ

 هييروفو هيلوتربو نوم لاثمأ نم ءاملعلا ردقأ نم ةفئاط هيف لمعلا

 ديدج نمرصم ءايحال نوامعي اوأدبو ؛ هيتئوكو ريليهتناس ىرفوجو

 ىف ةمئاقلا رصم راثآ مهراظنأ تفقوتساف . ويرد ذاتسالا لوقي ا

 هذه ةسارد ىلا نوفؤرصني اوأدبف . اهضام نع ثدحتت ىتلاو ابيحاو

 رثعي نأ ةيئاوملا ةصرفلا ءاشنو ع اهب باجالاو ابمسرو اهفصوو راثآلا



 ا

 راتسلا حازأ ىذلا ريبشلا رجحلا كلذ ىلع ةيسنرفلا ةلجلا طابض دحأل

 ىتح ندنل ىلا لقن ىذلا ديشر رجح دصقأ « ديعبلا رصم ىضام نع
 سامح هسزدي هيلع بك أ ىذلا نويلويمش ىشرفلا ملاعلا هل هللا ضيق:
 ىلا ةعور نم واخضال مظع داهج دعب ىهتا ىتح ؛ ثونجلا نم برقي
 رصع كلذب أدبف « 187, ةئس ةيفيلغوريملا ةياتكلا زومر لح نأ
 انياسح ىف فشكلا اذه ناكف ؛ ملعلل عساو ناديمحتفناو ء رصل ديدج-

 ةيحان ىلاعلل رانأذإ رثأ اهدعبأو ةيسذرفلا ةلجحا جيئانت لجأ نييرصملا نحن

 ناك ةدوقفمةرقف رونلا لا جرخأو نوكسلا اهداسو مالظلااهيلع قبطأل
 « تاقلحلا ةلصتم ةراضحلا ةريس مقتست ىّبح اهلع روثعلا نم دبالا

 ممأ نيب اهماقمو ابسفت تفرعف ابليبس رصمل رانأو , تارقفلا ةلؤصوم
 اويحأ » ءاملعلا ءالؤه نإ لاق نيح كلذ للعويرد .ىطخم ملف خيراتلا

 « ديدج نم رصع

 رصم ىرث قس رخو مناصملا ءىشني ىرخأ ةيحان نم هيتنوك أدبو

 ذخأفةعارزلاب ىنعو . ثيدحلا رصعلا ملاعم ىلوأ تناكىبلا روذبلا هذه
 دلبلا ىلا دوعبإايك ةعارزلا ىف هيراجنو تالصاحلا ىف هثاحيأ عيدذب

 ديعيلا هيضام لع راتسلا لدسأ موي نم هنع فرصنا ىذلا هؤاخر

 عورشم دوجولا ىلا اوداعاف حالصالا لئاسو نوسدنبملا سردو
 عورشم ةساردف اروكشم ادبجاوةفنأو رمحآلا رحبلاب لينلا لصت ةانق

 ديشر رح

 ىف هدوهجو هيقنوك

 ةعارزلا

 ةيسدنهل عيراشملا

 ٠ اهب تفاك ىلا لامعالا نم ريخاللا سماألا اذه ناكو , سيوسلا ةانغ

 اهغيظنتو ةرهاقلا مظنتنوديعياوأسن أو ضرآلا اوحسمو ءايعسر ةلملا
 تاحالص انواخدي اوءدبو . . ىطسولا روصعلا لاوط اهيلعمك ارت ام
 اومركل , مهيدل ةفولأم ريغبيلاسأب ذخالا ىلا سانلا نورطضيو ةيحح

 ابشرو عراوشلا سنك ىلع سانلا اومغرأو لزانملاو تويبلاف نفدلا ١

 . اليل اهاضاو
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 ةرهاقلا مظنت



 رهمشعو باتك

 ةيسئرفلا ةحلاوازاجتا
 رعم ليع

 ةيرحلا لينلا ةعقأو

 تاو

 ليلجلا مخضلا باتكلا كلذ ءاملعلا ءالؤه لامعأ ةصالخ تناكو
 ةسارد رصم هسف اوسردو , مدالب ىلإ اوداع نيح هوبتك ىذلا

 ؛اهوةفتأ ىلا مدوهجةصالخ ةديدعلا هئازجأ ىف اوتبثأو , ةلمأك ةيفاو
 .كلذي دصقأو ع لينلا ىداو ىلإ ةايحلا ةداعال رصمب مهتماقأ لاوط
 12عوهتم همه 0” جزتم:عم رصم فصو باتك

 .نييرصملاو رصمل ديدج رصع أدب اناذيا تاحالصالا هذه تناك

 ودعلا فقوم ابنم اوفقو امئاو ءابب اويجعي ملو اجب اوذخأي ل مهنا معن
 © تناك ابنكلو , رطضملا مضرملا مادقا اهيلع | ومدقأو هراكلا
 ةيرصملا ةضهنلا برص هيلع ىنييس ىذلا ساساللا رجح # ىرنس

 8 كيل :

 كرمأ ءافخلا ف نودعي نييسنرفلا نأ مهيلا ىع اهنيح زيلجتالا نأ انلق
 ع لاي تاذ ةلمج ءابلعلاو دونجلاو ليطاساللا نودعي مهنا و ع اللج
 .صاللا ةقيقح ىلع فقيل نوسلن يفورعملا مدئاقا واسرأف اوءرسأ
 .ضيالارحبلا ىلا نسلن لصو « تناك يأ نيبسنرفلا ىعانسم :طبحيلو
 ملو « ماشلا ىلا ىضم م نويلبان ةلمح لوصو لبق ةيردنكسالاب سمو
 ء رصم ضرأ اولزنو نويسنرفلا ل_ببقأ ىبح هربظ رصم ىلوي دكي
 نسلن ناك , دالبلا نوري اوأدب مث ريق ىفأ ف ملوطسأ اوعضوو
 دج ةفيطل ةروص مهنع هثح ناكو 0 نويسنرفلا ديرب نيأ ىردي ال

 ىف مهنع ثحب ٠ مايإألا هذه ىف نييسئرفلاو زيلجتالا نيب عازبلا نم
 سطسغأ لوأ ىف مييلع رثع ًاريخأو . تيرك ىفو ةروملا فو ةيلقص
 لوطسألا اهيف طحت , ةقحاس ةميزه مهب لزتأ كانهو 178 ةئس
 تفينليق عاطتساو راوث ىبودو زيورب هادئاق تامو ًامامت ىسنرفلا
 ىتلا نيبسئرفلا لامآ اهعم تشالتو . . نيتنيفسب وجني نأ فورعملا
 مويلا نم رصم ىف مبفقوم حبصأو , ةلجلا هذه ىلع ابتوقلعي اوناك



 ع ل

 رانشو رسآلا راعهسفن لع عمجي ال ىتح دماجي ىذلا ريسآلاب هبشأ

 لجخلا ملستلا

 ءادعصلا ايكرت تسفنتو « رصم ىف نيسنرفلا ىلع بابلا لفقأ
 ءاضقلا ىلإ نيلجتالا حارثساو « ابيلا ةدودرم اهتعاضي د نأ تدك أتو
 رصم ىلا نويسئرفلا بلقناو ءاريثك اهنوشخي اوناكى بلا ةلملا هذه ىلع
 نيبرصملا وحن مهتسايس تأدبو , نطو اهذاختا ىلع مزعلا اونطو دقو
 ةبج نم متفلا لاكاب عبمادقأ نودطوي اوأدب اله نمو « ريغتت
 لك لصأ وه اذهو « ىرخأ ةبج نم داليلا لالقتساو حالصالابو
 حالصاوأكحلل نب :يواودىلا ىلع ع مجنم نويسنرفلا اهذفن ىتلاعيراشملا
 لاصتالا نم سأيلا اهالمأ , رارقتسالا ىلا ديبمت ةسايس : ديدجت وأ
 داصرملاب رحبلا ىف زيلجنالا فوقوو لوطسآلا ,طحت دعب اسنرف ممدلب

 ةيرضلا نيلجنالا هل برض دقو ع طاشنلا ضعب ناطلسلا طشن
 رمأ زابجالا اذه ناك دقو . نييسنرفلا لعزرجي نأ هيلع قبو ةمساحلا

 ةيسنرفلاةل حا وايكرت

 رصم لم

 ٠ كلذ ةينائعلاةلودلا لاجر مث اونوكي مل هرمأب نيمئاقلا نأ ول اروسيم
 رصم ىف نايقتلت ةيرب ىرخاللاو ةيرعامادحا : نيتلمح اوريد . نيحلا

 . ةدحاو ةعفد نيسئرفلا لع نايضقتو
 لضف ذإ , ةطخلا هذه اوذفني ىتح كارثآلا لبمي ل نويليان نكلو

 فيرخ ىف هشيحي ماشلا ىلا فقن , عافدلا لعموجحلا . هتداع ىه اك
 نييسذرفلا مجاهي نأ ماشلا ىلع هيلاو ىمأ دق ناطلسلا ناكو « 4

 هريسم ريبك دح ىلا هبشي , نيه ًاريس دالبلا ىف نويلبات راس . رصم ىف
 ىرثلا شيجلا تنشو « افايو ةزغو شيرعلا لع ىلوتسا ع رصم ىف
 ىف ةيناثلاو قشمد ىف امهادحإ نيتعقوم ىف هتاقالمل لبقأ ىذلا ىربلا
 مالا ف هيارا رحبلا قيرطب راصحلا عفادم لسرأ دق ناكو ؛ ةيربط

 ضيبللا رحبلا ىف !وماقأ دق اوناكو « ةصرفلا هذه زيلجنالا "تكوسفي لق

 ماهل



 كيم" ىل ديم

 اكع ماعأ نويلب#

 ةيريلاريق وبأ ةمقوم

 ىف ةيسايسلا ةلاحلا
 ادن

 نويلبات لوحر

 اسنرف ىلا

 آدبي ريل

 تاضوافملا

 شيرعلا قافتا

 ١ مم 5 يس

 راصحلا عفادم ىلع اواوتساف , ثم قديس ريسلا وه اديدج ايالريمأ

 عقي عينم ىوق نص ىهو , اكع ىلع ىلوتسي نأ نويلبان لواح
 نوبات ةعاطتسا ىفركي مف « رحبلا ف دتعضرالا نم ناس 1 فرط لع

 رازجلان ا مث عرحبلا ىف زيلجتالا فوقول ربلا قيرط نع ابيلا لوصولا
 نم ءرخآ ىمنرف سدنبم راصحلا دص ىف هنيعي ناك ةئيدملا ىلاو اشاب
 ابعنمبو نوصحلا ىوقي نأ عاطتسا وبيليف همسا « نيرجابملا فارشألا

 نم سأيلا لك ًاسداب ء رصم ىلا نويلبان داع .. آريخأو . نويلبان نم

 ىاثلا كارتاللا شيج دجبل داع . ىرغصلا ايسآو ماشلا ىلع ءاليتسالا

 ملف ريق وبأ ءىطاش ىلع هدونج لزنأو  رصم ىلا هللا ةمالسب لصو دق

 ريق وبأ دنع . مهبلع ءاضقلاو مهتميزه نم هيلع لبسأ نكي
 رصم ىف اورصح دق نييسنرفلا نأ ىلإ نذإ زيلجتالا نأمطا

 مبجار خال رخآ ًارمأ نوريدي اوأدبف مهنم ىشخي ديدجج رطخ "دلو

 . ةلمج رصم نم

 اسنرف ىلع لودلا تبلأتو ءابوروأ ىف تدقعت دق لاوحاللا تناك

 ارهام ادئاق ىماإلا بلطتو عاهدالب تددهو اهتاكلتم لبع تلوتساو

 كلرتو رصم نم هبوره ربدف كلذب نويلبان ٍلعو « نيبلأتملا ةيداع دريل

 ثدحيل الهو سطسغأ م0 ىف ةيردنكسألا حرابو رييلكديب اهديلاقم

 . لوألا لصنقلا حبصيو ريمورب بالقتا

 لوقعم لحرىلإ مبعم لصيل كارتالاوزيلجتالاعم مهافتي رييلك أدب

 ةديدع تاضوافم دعب , مهنكلو :ىأرلا ءىدابريلجتالا ددشتوةلأسملل
 شيرعلا قافتا ماربا ىلإ اوبتا « فيس قدس ريسلا ةنيفس لع تراد

 ىلإ ةيسنرفلا دونجا لقنتإ نأب ىضقي ىذلا ١8٠٠ ةنس ريان ؟6 ىف

 ةيزيلجنا نغس ىلع اسنرف

 ةريثكلا تارابتعالا ىلا اورظني مل ارتلجناىف ةسايسلا لاجرنكلو



 مسس اي ق سم

 ليلقب هعضو دب قافتالا مهلصو ايلف ٠ ثيمس ىندس اهضرع ىتلأ
 هلوبق اوضفر « هنيفنتت ىف ثيم ريسلل اونذألو هيف مهيأر اودييل
 دونجلا مكس نأ الإ نوضري ال مهنإ نولوقي ثيمس ىلإ اولسرأو
 ابرج ىرسأك نويسنرفلا

 دق ةيرصملا للا نأ تدك أتدق ةيسنزفلا ةموكسحلا تناكو
 رصم نم اهدونج عاجرتسال لئاسولا ربدت تذخأو « امامت تلشف
 ةريتكلا اورح ىف مهنم ةدافتساللو « ليوطلا ممرسأ نم مذاقنال
 هوس هل فص: نويلبات ىلا 0و4 ةةسويام ىف تبتكف . ابوروأ ىف
 ةداعال ةبهآلا دطخأت تعرشلب ؛ابوروأ ىلا هدونجو همدقتستو لاحلا
 ءاتيم نم جرخب نأب 13:نندع ىورب لاريمالا تفلكف دوئجلا ءالؤه

 رحبلا قرتخيو ىتايسالا لوطسألا عم كرتشيو ةنيفس ؟0 هعمو تسرب
 ةطخلا هذه نكلو , ةيردنكمالا ىلا لصيو طسوتملا ضيألا
 . زيلجنالا لع نيبسنرفلا عم نواعتلا ىنابسالا لوطسآألا ضفرل تلشف

 ىلا قوشلا مهب جلو رصحب ماقملا اومثسس دق مبسفنأ دونجلا ناكو
 مل نوطسبي اسنرف ىف مهموذ ىلا تاباطخلا نويتكي اوذخأف , ممدالب
 هذهل ردي لو ؛ مذاقنال لمعلا ةعرس مهنوخرصتسيو ملاح ءوس
 اهيلع ىلوتسا ىزيلجنالا لوطسألا نآل اسنرف ىلا لصت نأ تاباطخلا
 نيب بدي قاقشلا أدبو ؛ رصاخ باتك ىف ةيزيلجنالا ةموكحلا اهترشنف
 رصم ةحرايمل ًارهاظ اليم مبضعب لامو س نويلبان رفس دعب ةداقلا
 بوره هطخسأ ىذلا رييلك ءالؤه سأر ىلعو « اسنرف ىلا ةدوعلاو
 هءاطخا طسبو ابيلا هوكشي ةرادالا ةموكحح ىلا بتكف نويلبان
 ًاصرح ءاقبلا ىلإ رخآلا مهضعب لامو « هرمأ ىف رظنت نأ اهوجريو
 . عازنلا اذه قرطتو ء ةلجألا ةيراجتلاو ةيسايسلا اسنرف ةحلصم ىلع
 قاقشلاب بض نأ لك شيجلا معي ةيصخشتاعزنهتباشو , دونجلا ىلا

 اسرم تالواحم

 نييس رغلا دوجلا مأس
 رصم نم



 نئيحلا باحستا
 ديعصلا نم ىنرفلا

 تودعتس نويس رفلا

 ليحرلل

 ةموكحلا ضئر

 ةيزيلجالا

 سف نيم ةعقو»

 تك 0-7

 ًاطوبه ةيونعملا حورلاب طبه امم , تابوقعلاو ةيركسعلا تاىاحلاو
 دعب ديعصلا نم ىسشرفلا شيجلا باحسنا اجرح ىاآلا دازو ء!ديدش

 اوذخأو كيلاملا مدقتف , ةيرحبلا ريقوبأ ةعقوم ليبق هيزيد هالخأ نأ

 ىلاهالا أدبف ءاديدش اديدهت دالبلا نوددبيو ديدجنم مهسأر نوعفري
 مهناطلس فعض نيذلا نييسنرفلا ةوق ىف اوكش لب ىوكشلاب نوجضي
 نوصيرتي اونابو ةروثلاب مهسوفن تضافو « ارهاظ افعض داليلا ىلع

 مه ويشب اوراث نأ طخسلا مهي غلبو « ةيتاوملا ةصرفلا راظتنا ىف
 نييسنرفلا عم نواعتلاو ةنايخلا, مورو

 ع مالسب رصم رداغم هنأ ىلا نأمطا دق ربيلك ناكانثألا هذه ىف
 رصم دودح اوريعي نأب كارتأللل ممسو « ليحرلل تادعملا دعي ذخأف
 كارتآلا برقب نويرصملا عماستو « ةرهاقلا برق ىلا اولصي نأو
 .. كارتآلا مهنال ال , آبيط ًابيحرت مهي اوبحرو ..ًآغلاب احرف اوحرفف
 ىراصتلا نم مهنوصلخي نزملسملا مهنآل لب

 هتلبو ع ثيعم ىتدس ريسلا ىلا ةيناطيربلا ةموكحلا در لصو اهلف
 بيحيالو هنا لاقو ,ريسأ ملست لس نأ افيرش ءابأ اذه ىأ عرييلكىلا
 نيع ىف ذئموي كارثآلا ناكحو « راصتتالاب الإ ةناهالا هذه ىلع

 ةنس سراه 7١ ىف امساح اراصتنا مبيلع رصتناو مهيلا راسف سمش
 ىلع ىرخأ ةرم نويسنرفلا ممصو . ماهثلا ىلا مبنم اجت نم رفو ٠

 دارم حلاصو كيلاملا عم مهافتي رييلك أدب و ع ةيابنلا ىلا رصم ىف ءاقبلا
 ىف وهو ءىجوف هنكلو «اقيقدايظنت رصم ةموكح مظني ذخأو كب

 ١.٠ ةئس وينوي ١4 ىف هلثق ىذلا ىلجلا ناملس تائعطب هراد ةقيدح

 زيلجتالا عم مهافتي أدبف )١( ةيقباس ةلكاش ىلع نكي ملو ونيم هفلخ
 نويسنرفلا لقنينأب زيلمتالا ىضرو ع رصمنم جورخلا لع كارتآلاو

 ةيلارتجلاةرد ىلا هلوصو ىف ببسلا ىه ةموكسحلا ىف ناطلسلا ىوذ نم ريثك هتلص تناك )١(

 « ةقبام تاراصتتا وا بربح ضام هل سيل لحرا عوضحلا نوهركيو كلذ نوبرسر هرالمد ككو



 تب اوااهس

 ىف ناكو كلذ لوبق ىلإ ريلجينالاب ادح ىذلا ببسلا امأ . مدالب ىلإ

 مهني برحلا نا وبف نييسنرفلل مراصح ىلع اورمتسي نأ مهتعاطتسا'
 نايمأ ملص عئالط تأدبو 05 مثالا تبراق دق تناك نويلبان نيبو

 اونوكيف رصم ىف نويسئرفلاو تاضوافملا أدبت نأ اوفاخو , ودبت
 , اهف مبكح فارتعالاو رصم ىف مهؤاقبا امإ : نيرمأ دحأ نيب نيريخع
 ءآرو اهف وأ ابروأ ىف ضرألا نم ءزجي ميضيوعتو اهممبجارخا امإو

 لقنب اواجمو ةطرولا هذه نم اوصاخب ىرأ زيلجنالا رث اف «راحبلا

 ديدشلاءادعلا نمل دبتت تأديدق ةيزيلجنالا ةسايسلا تناكو  نييسئرفلا

 « مثافتلا أدبف نوتجيدأ ةرازو تراجو تبةرازو تطقسإ 0 متافتلاىلإ

 رصم نم نيبسنرفلا جارخا مث لمعلا ىف عرسأو ؛ نايماملصل دييقلاو.

 ىف ونيم ملسو « 1.١ ةئ ةينوي 51 ىف ةرهاقلا رايلب لسذإ «ةوقلاب
 ابسفن ةئسلا نم ريمسيد م

 أدبي ىتلاو حوتفلا ملاع ىف ائيش جتتت ل ىلا ةلجلا هذه تبتنا اذكم

 اهراثآ مأل نآلا ضرعنسو () خيراتلا فوةيرصملا ةلأسملا خيرات اهم

 كلذ لبق انضرع دقو ؛ةيرصملا ةضينلاو ىوقلا حورلا وهو ءاهاقبأو

 ةسايسلا تيبن اهنأ ىلإ ريشن نأ قب ع نارمعلاو ةراضحلا ىف اهراثآ ىلإ

 ءاليتسالا ةلوبسو ابفعض ىلإ ناهذآلا تتفلو ٠ رصم ىلإ ةيوروألا

 مهمصأغو مدعاب. لب مهنم !ريثك ديطخيو ميمصاخم أدبف كلذ مهنم سحاو هئورقتحم اوذخاف»

 , اممايأ رخاوأ ى ةلما باصا ايف ,ىسلا هرثأ اذهل ناكر

 كثحرخ ىدلا موا وهو االؤمل ةنس وياه 19 ذنم هناف ةيلودلا ةيسايلا ةبجولا نمامأ ) ف

 ةيسابسلا اهتعبص تذخأوةي رصملا ةلأسملا تدلو ؛ رصم ةدصاق نولوط ,ائيم نم ةينرفلا ةلبلا هيف

 نأ دعب رصم ىلع ,اليتسالا ناف . اماه ايداصتقا انغم دنملا لع ذاوحتسالا ناكل اذإ هن”ال : !روق

 تثق ام ىنلا لو'الاةلودلا ةيسايسلا لئاسملا نم حبصأ ةلوبسلا كلت لثم, نويلبال ابضرأب رقتسا

 بلا اهرظن قدص تقرتخا ىلا لوألا ىه اهدحو اشرق . يالا لإ لودلا لاب لدشت

 <« تقولا كلذ ىف لودلا راظنا نع رصم نكرم تفخأ ىتلا ةكيمسلال

 ما صا ىبايسلا رصم خع نات ىق تعفر دمت ذاتس'الا

 تيسنرفلا جورخ
 رصم نم



 ةامحلا راثآ

 يملي جدهم ادي

 ب

 قرش نوئشب ديدشلا مايتهالا ةرورض ىلإ زيلجتالا تبين اهناو : اهيلع
 نم توبرقتي زيلحنالا أدبب مويلا كلذ نمو : هيارحو ضيبألا رحبلا
 اورظنو اوبرتقا ايلف ع كانه نيدئاسلا نييسنرفلا ةسفانمل ىلاعلا بابا
 .نم ارطخ دشأدنأ اونايتساو , صيرتي رخآ اودع اوحل ب رقنع مالا

 هيلأ اوففع , هيصاقأو قرتلا طساوأ ىف مهفيخم ناك اودع : نييسنرفلا

 ةينامثعلا ةلودلا ةبامحوهرطخ نمدحلاو ةحافكل ةدعلا اودعأو عاعارس
 . .ىسورلا بدلا وه كلذ , هنم ةنيكسملا

 .ىعايتجالاو ىسايسلا رصم لبقتسمهف رثآلا ةديعب تناك ةلحلاهذه
 راثآلا هذه سحت نحن داكنو عامات ارصح اهجئاتن لكرصح رسعيل تح

 .دبعلل مداقتو ةقشلا دعب مغر ىلع مويلا ىلإ ةيقأب

 هنالاذه سيلو « نييرصملاو رصمل اديدج ارصعةلحلا هذه تأدب
 .سيلو ,ابيلع اولقأو اهدابم اومبفواهجيجض ىلع اوظقيتسا نيبرصملا
 نوئمؤي اوذخأو مبمابفأ ىف ترقتسا ةاواسملاو ةيرحلا راكقأ نآل

 ,ميدقلا رصم خيرات نع رتسلا اوفشك نيسنرفلا نال لذ سيل لب اجب

 أذه نم ءىش ثدح ل 6 مهلامآ نييرصملا ف تظقيتساف بهاذلا اهدجمو

 دقراكفالا نكت ملذأ  ةنس نيثالثوأ نيرشعب اهدعبالو ةلمخا ءانثأ هلك

 دج ةمئاق لبجلا بحس تناكو , ةثيدحلا ءارألا هذه قلتل دعب تجضن

 .ىلع رطخعال ناك لب ء نويسنرفلا ابلمحي ناك ىنلا رونلا ةعشأ اهقرتخنال

 ه«فرصتلاو دالبلا نوكش ةرادإ ىف قح بحاص هناىداعلا ىرصملا لاب

 هزفحت'الو ةلص رصم ضرأب هطبرت نكن ملو , رومألا نم همي اعف
 وه ثدح ىذلا لكو « هناوأ نآ نكي م اذه لك : ةفطاع اهبح ىلإ

 (1) ليروط نمز دعب همايقو هئوشنل فورظلا يبت

 اابلهأو دالبلاوحن ةسيحص ةفطاب نوسحي اوناك نيدلا سم ليلق رعت دوجو اذه قاثيالو )١(
 , سآنلا ةماع نع نألا ملكت اأو ع ىراس اك



 تت مياسس

 مهفاعضاو كيلاملا ةكوش رسك ابمأف ةيتاوملا فورظلا هذه امأ

 ىف هيلع ناكام ىلا اهدعب مهرمأ دوعي نل ىلا ةيلاتتملا تابرضلا هذبم

 ع دالبلا لهأ روبظ ببلي اطوس كلذ لبق كيلاملا ناك« مايآلا قباس
 ريثكلاب بهذ دق مل عوضخلا لوطو كيلاملا نم فونخلا اذه ناكو

 وأ ىونعم مدقت ىأ نع مهم فقوو مهسفنأب نييرصملا روعش نم

 سحأو نيسنرفلامامأ دالبلا اولخأو كيلاملا مزه الف , ىركفجاتنا

 اوأدبوةيرحلاب اورعشوءادعصلا أوسفنت ؛ مهرش نما وجنمبنأنويرصملا

 بقع نوضبني مهنأ انئيدح قايس ىف ظحالنسو ء مهسفنأ ىف نوقثي
 « كارتألاو كيلاملا ليع ةأرجلا هربظم نوكي « اعيرس اضوبن كلذ

 اهدنع لزني ةعاطم ةعومسم « ةدارا ه محل نوكت نأب ةبلاطملاو

 نوكتس ىلا  ةلبقملا ةروثلا نأ كلش الو ء كارتآلاو كيلامملا

 روعشلاو ةأرجلا هذه رهاظم نم ربظم ىه ىلع دم ةيالو اهتجيقن
 روهدت نم كيلامملا ةوة باصأ امل ادج ةيعيبط ةجيتن ناك ىذلا سفنلاب

 نين رفلا دي ىلع مارهاو

 ليقتسم ىف رثآلا دعبأ نويسنرفلا ءابلعلا الذب ىتا دوهجلا ناكو
 اسنرقب لاصتالا ةديدش رصم تحبصأ ذإ ؛ ىركفلاو ىفاقثلا رصم
 هلاظنو هناثعيب لع دمحم ابيلا هجوتيس « نينادملا نيه ىف اب رئأتلاو

 ىم ىلع ةلصلا هذه ذادزتسو ع مديري نيذلا نييصاصتخالا ءايلعلا نم
 ماثو كلذ لحو ء رصمو اسنرف نيب ءادعلل رثأ لك لوزيىتح ايلا
 لك فرصم سنس ذانسألل ذيبلتلا ةقالعب هبشأ ىهةقالعو ملصو

 آريثك كلذب ىلعدمم قشيسو ءابتحلصمل لمعلاو اسنرفل ليملاب ةبسانم

 مهيديأ ىف ةبوعلاو نييسنرفلا ةعينص هنأب هيمري نوتسرملاب لاز ال ذإ
 كلذب هنأ دقتعي  نوتسرملاب ىأ  هنآل هعيراشم لكى هضراعيو
 ةوقلا نم املا- ىلع ترمتسا اسنرف نأ ولو « اهسفن اسنرف مواقي

 -اكوش سك
 كيلامملا

 ىف ةجلا رثأ

 ركفلا لبقتسد

 رصم ىف معلار

 اسنرق نيب ةقالعلا

 دلجلا دي رصمو



 وحن أبرم ةمايم

 ةيسرفلا ةءاضتلا

 رصم ىف

 ىمنرفلا نواقلأ

 سل 4 م بس

 اهتياعرو اسنرفةقادص نم ًاريثك رصم تدافأل رشع عساتلا نرقلا ءانثأ

 بعاصملاب ةلفاح بارطضالا ةديدش تناك ةريخآلا هذه نكلو

 ع« نويلبان طوقس دعب اديدش ًاطوبه ابمبسأ تطبه لب تابكنلاو

 ءاروام ىلإ نطفتتو ةياعرلا قح ةفطاعلاهذه صرت تناك اسئرف تيلو

 ىأ ىف رخأتت مل اهنكلو , مظع بسك سم رصمف زاتمملا زكرملااذه
 ءادعألا عم رصم سأر ىلع اهدبب ىوهت نأ نع تاظحلاا نم ةظحل

 : طَقف ةدحاو ةرم رصم بناج ىلا تفقو اهنأ ولو :ءادعألا لبق لب
 لك كلذ نم اه ناكل ليعامسا نويد لك اشم ءانثأ وأ الثم 18 ٠ ةنس

 ناك ىذلا دلبلا اذه ءازا هدحاو ةسايس ىلع تبثت مل اهنكلاو ءريخ

 رابك الاو مارتحالاو ريدقنلاب ابيلاويو بحلاب ابصتخي

 ع ىنرفلا لعلاو ةيسنرفلا ةفاقثلل آبصخ ًآناديم رصم تحبصأ
 ام.رقأو نييرصملا ىلإ بادآلا ناولأ بحأ ىسنرفلا بدآلا حبصأو
 ركفلاو ةفسلفلا ةمثأ نويسنرفلا ةقسالفلا حبصأو « مبسوفن ىلإ
 نأ رثاألا اذه قمع نم غلب دقو ءرصم ىف ةفاقثلاو ةضنلا ءامعز دنع
 دورجنم اولذبامب مغرلا ىلع هيلع ءاضفلاو هتبراحمف اوحلفي مل زيلجتالا
 ةنللا اوضرف دقف ( ةنس نينامُث وحنب كلذ دعب ىأ ) رصمل مهلالتحاذنم
 « ىرخأ ادنه رصم نم اولعحي نأ اولوا-و سرادملا ىف ةيزيلجتالا
 ابناكم تلتحاف ةيسنرفلا ةفاقثلا تداع ذإ « ليلق رثأ الإ كلذ جتني ملف
 رشع عساتلا نيئرقلا قرصم ىف ركفلا ةمئأ ءالؤهو ,اهريغ ىلع تيلغو
 هذه ممأ لعلو . ةينيتاللاو ةيسنرفلا ةفاقثلامث رثك أ بلغت نيرشعلاو
 ىلع ىرصملا نوناقلاميو ىذلا ٠ ىنرفلا نوناقلا وه ةيفاقثل راثآلا
 ضوعابسك ىعيرشتلا اهئارتلاسفرفحبسك كلذبو ؛ هنعلةّث لبهدارغ
 اذإو .رصع ىف لاملاو ةسايسلاو برحلا ناديم ىف هترسخ ام لك اهيلع

 نوناقلا ةسارد نأ نوري ًادج بيرق دمأ ىلإ اوناك نيبرصملا نأ انملع



 دوو

 نوكي نأ ناسنالا بسحو ع ريدقتلاب ةريدجلا ةديحولا ةساردلا ىه

 معلا نم غلب دق نوكي ىتح كلذ ىلإ ام وأ اراشتسم وأ ايضاق وأ ًايماحم

 اسئرف ىلإ رفسلا ىلإ مهنم ريثكلاب عفدي ناك كلذ ناو « هتياغو هابتنم
 اهتاعدو رصم ىف ةينيتاللا ةفاقثلا لسر كلذب اوناكف نوناقلا ةساردل

 « ةينيتاللا ةفاقثلارصم تداساذب.و « نييسنرفلا تافاماو ل5" ًفابمالعأو.

 ( ةيزيلجنالاو ةيناملآلا ) ةينوسكسلا ةفاقثلا ىلإ نويرصملا نطفتي مو

 .ادج بيرق دمأ ذئم الإ

 حيبصأ ذإ ًارفاو ايداصتقا ابسك كلذ بناج ىلا اسنرف تبسكو

 اولانف , مويلاىلا لع دمحم ذنم رصم ماكح دنع زاتم مام نييسنرفللا

 ىرت لازت الام لالغتسالا قوقحو تاراكتحالاو تازاتمالا نم

 دارأ ام سكع لع نويسنرفلا ناك دقو , مويلا ىلا رصم ىف هراثآ

 مهمه حبصأو « مريغديف مراجي مل اديدش ًاعشج اوربظأ ذإ «نويرصملا
 ءهب زوفلان كمي ام رثك أب زوفلاو - آبعشو ةموكح  نييرصملا عادخ
 سيوسلا لانق ةلأسم ىف رصم ملاصم لايح مبفقوم ركذن لازن الو
 ثيحب ع تازايتمالا ةلأسم ىف ةديدشلا مهتضراعم وأ ليعامسا نويدو

 زيلجنالل رصم اوبلسأ نييسئرفلا نإ انلق اذإ ءىطخن ال

 عرذتت تناك ء ماشلا ىف زاتمملا ىفاقثلا ماقملا اذه لثم اسر فل ناكو

 ةيكيلوثاكلاب عرذتتو , ةيكيلوثاكلا ةيريشبتلا ثوعبلا ثعبتل معلا رشنب
 تقفلخ دق ةيبياصلا بورحلا تناكو مانشلا ف ىمايسلا اهناطاس ةدايزل

 ثوعبب ماششلا ىراصن بحرف ةكيلوثاكلا نم ًاقيمع آرثأ ماشلا ىف
 ىف ةيسنرفلا ةفاقثلا تكز مث نمو , مهئابلعو مهيرشبمو نيسنرفلا

 نواهاآلا لامو ةيسئرفلا ةخللا ترشتناو , صوصخلا ىلع نانبلو ماشلا

 ارهاظ اليم نييسنرفلا ىلا

 ةفاقثلا تماق - نرانبلو رصم  نيبوقلا نيداعلا نيذه ىلع

 اسنرق تازاتما

 0 داعتالا

 ماشلاو استرق



 دولاب

 , ىرخأ ةفاقث اهيلغت داكتال داعلاةبوق ىتالسالا قرشلا ىف ةيسنرفلا

 هنود - تحبصأ ىتح اهيلعت ىلع سائلا ليقأو ةيسنرفلا ةنللا تداسو

 ىذلا اهناهربو ةيوروألا ةفاقثلا زمر  ابوروأ تاغل نم اهريغ

 .مولعلا ءايحاو قرشلا ركفلا ةضهن تناك نانيلو رصم ىفو . .طخمال

 طظوحلم ىوق ىنينال ىفاقث نول بادآلاو مولعلا لبع بلغف « بادآلاو

 ابتارمث ىكأو ةيسفرفلا ةلخلا راثآ زعأ وه  انباسحىف  اذهو
 . ليلقب سيل لضف وهو

 . ةلخخا هذه اهتفلخ ىلا ةيملعلا راثآلا دنع ةظحلل فقن نأ انمه.و

 ,ىمايس لشف نم نييسنرفلا باصأ امع ضوعلا نسحأ اهتاذ ىف ىهف
 ةلخا هذه ىف ىنرحوأ

 ءابلعلا أدبو  رصم ىف هيلا انرشأ ىذلا  ءابلعلا شيج رقتسا

 ,مدورج نولاوب آفم:ء ربيلو 1[هدوع جنمو (نههاع هيئلكا لاثمأ نم

 مسمست مل ىلوآلا اهتلس ىف ةلبلا فورظ نكلو , نويلبات فارشا تحت

 هدوبج جتقنو عمجملا طشني لف . حيحصلا جتنملا لمعلاب ءاملعلا ءالؤمل
 ةنكلا رييلك نوك 07١و9 ةنس ريقون ١١ قف ونيمو رييلك ىدهع ىف الإ
 : ةينآلا ناجللا ىلع لامعألا تعزوو عمجملا لمع مظنتل ىربك

 .ةعانصلاوةراجتلل 4+  تاداعلاو نيدلاو عيرشنلل تت

 ةعارزل - ٠ ةرادالل - ؟
 ىعيبطلا خيراتلل سا ٠ ةطرشلا ماظنل س م
 ةمدقلا راثآلل - 8 ةموكحلاو خيراتلل - 4

 ناضيفلاو لينلل ٠١ ةيركسعلا ةلاحلل - ه

 هلامعأ ىلاوي موه كم حدنمم ليلجلادبعملا اذه أدب كلذبو



 هذه ىلع ةعطاس ءاوضأ قلأف , ةيرصملا ةايحلا ىحاون ىتش ىف هثوحبوب
  فكاكو « نورقلا تايلظ ابيلع تنارو لبجلا ابيششغ ىتلأ ىحاونلإل

 نوعسوبو اهقرطفوقس نوليزيو ةرهاقلا نومظني اوأدب دقنويسنرفلا
 ىكزلا رونلا ابلصوو رودلاو قرطلا هذه سمشلا تلصوف اهتاقرلح
 ةايحلا بييد ابيف بدو اهعوير ىف سفنتت ةايحلا تذخأف

 رثاألا دعبأ امل نوكسس نارمأ ءاملعلا ءالؤه لامعأ جئاتن نم انمهيو

 ثيدحلا رصعلا ىف ىعاهتجالاو ىسايسلا رصم لبقتسم ىف
 ممأو » ,ابخيرات فشكو ةمدقلا رصم راثآ ةسارد وه : لوآلا

 سوديأو ةييط ىف ةميدقلا راثآلا ةسارد ىف هب اوماقام ثاحبألا هذه
 هيلا لصوام ردقب ًاقيقد افصو راثآلا هذه اوفصوف « سمش نيعو »
 للا مهيديأب اهروص اواقنو مهملع

 8هءطدجت راشوب طباضلا دي لع ديشررجح فشك كلذ بقعأو

 نويلبماش باشلا ملاعلا دي لع , ةنس نيرشعب كلذ دعب هزومر لحو
 تاقلحلا ةلصتم ْس راتلا ةلسلس كلذب تماقتساف « طقس هان هس

 فرعو , مدقلا دلاخلا رصم دجمنع راتسلا حي زأو « تارقفلا ةلوصوم
 ع ةملاعلا ةراضتخلا ةريس ىف هماقم ديجنا ىرصملا بعشلا اذهل سانلا

 ديدج دهع كلذب أدب لب , لالجالاو رابكالاب هيلا نورظني اوذخأو

 . نييرصملاو رصل
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 وحن ريست تناك« رشع عباسلا نرقلا ةيادب ذنم قنتخت ة رهاقلا تناك
 تل 7ىنذلاءىسلار يصملانم وجنت ال نأ اهلاردقمناكو , اديئو بارخلا
 « ناوريقلاو دادغبك اهتمدقت ىنلاىربكلا ةيمالسالا مصاوعلا لكديلا
 اهل ةميق ال ةريغص ةيرق ريغ ودغت الو ءابلهأ اهرجبيو اهرمأ طحني

 « ىبايسلا رصم خيرات د تفر دم داتسالا ()

 ةرهاتلا لالحيشا



 مس اهب تطاحأ ىتلا فورظلاو ابسيسأت مح تناكو . باسحالو

 يلينلا نع ىأنمب تناك« رهاوج ابساسأ عضو موب نم ظحلا'ةثيس ةئيده

 هكلئابيلع فرشتو عهلامرو هتبرتأب ائيشف ايش اهمدريو لبجلا اباضتح

 هتنناك ىتلاو « !نده انموب ىلا تماق ذنم رصم دنجب هللا اهفرشي لرىثلا ةحلقلا

 . ةيعرلا لذو بصاغلا نصح, ابخت رات لاوط

 .باجوملاجاردب اهءانب ددج ذنم ءانبلا ةكحم ةيوق اهراوسأ تناك

 مذهقنع طغضت ةيوق ديأ اهنأكتحبصاف , اهرلا نم ةمخضلا اهءاوبأ

 ,بارخلااهملا لقتنيو تومت ءامحاللا تناكءاعيشف اكيش تومتف ةئيدملا

 ,مكاح لبقأ الك و « ةيحان ىف سانلا لحم موبلا لحي ىضقني ماع لك
 هل اهيدؤت « مراغملا ضرفو لاملا بلطب اهايح دراش كوامم وأ ديدج

 .ف ابنم دعي ملو اهعانص قلمأو اهرجاتم تسلفأ ىتح . ابو ابمد نم
 ضرأألا ىلع ىرتت سانلا نم حابشأ الإ ء رشع نماثلا نرقلا علاطم

 وأ ةبيرض هعفدتل توقلا عمج ىف رعلا لذ ء تاودألا هناك

 اوابقأام دنع نويسنرفلا اهآر نأ ةبارغ الف , ةمارغ وأ ةيدف وأ ةواتأ

 دقو « نافك الاب هبشأ ىه راطأ ىف سانلا نم فئاوط مضي ايلظم اربق

 فاللجاللا نم ةملاظلا ةمغطلا هذه ىلا لام وأ ريخ نم ابيفام لك لقتتا

 نم أطح ةيدنجلا ىلا مهباستنا دعي نيذلا ع دونجلاو ءاقرألاو ديبعلاو

 . ىركسعلا فرشلا

 ان تاينإ

 هامش نم ابقشت ةريغص ةعرت ع نائيش الإ ةايحلاب ابلصي ال ناكو
 عبنم لينلاب هلصن ىلوآألا : رهزآلا نم فئاز لايخو « اهبونج ىلا

 ىلعلا عبنم ةيمالسالا ةقاقثأاو مالسمالاب ابلصي ىناثلاو « رصم ةايح
 . ىمطافلا ىصعلا ذنم رصم ىف مالسالاو



 سمه حج دس

 قذؤي اليثض س ملعلا درومو ءاملا دروم ب نيدروللا كك ناكو

 ةئبوألاو ضارمألاب جيلا ضيفي :.لايخ نم الايخ « ديفي ام رثكأ
 , لبجلا ىلا برقأ ىه للعلا نم روشقب رهزآلا ضيفيو

 املا لمحي داكي ال ءاسيمش, ايساق تاونسبلا هذه ىف ليتلا ناكو
 ذيخأو حرازملا وزغت .ارحصلا تأدبف «تاونس طحقلاب وذني ىتح ةنس
 عباسلا ح:ررقلا رخاوأ ناك اذأ ىّتح , ائيشف ائيش لقي دالسبلا ريخ
 ىلع نوفي هلهأ داكي ال ءاليزه البحن الظ ابلكر صم تحبصأ رشع
 لوأب الوأ مهنم نوذخاي « طايسلاب نودالجلا ميفلتشس نمو ميمادقأ
 ابلطاسو ىفو ؛ معنلا تاتقو ريثلا فارطأ نم محل عمتجي نأ ىبع ام
 .زيزع ربق لع دهاش اهناك اهبارخو اهراوسا ىف ةرهاقلا موقت

 اهنكلو «ديعب نمز ذنم ريختلاب رذنت هديدج ضراوع سانلا رصبأ
 دق نويرصملا ناك رمآلا ىداب ىف كردت داكت ال ةيباخ ةليئض تناك
 كارتالا وا كيلاملل اومفدي نأ مهتقاط ىف دعي مل ءامان اسالفا اوسلفأ
 نع عطقتاف دصوا دق ةيقرشلا ةراجتلا قيرط ناكو ء ادحاو اهلم
 بعشلا الا اودحي لف ع ليبسلا اذه نمريخلا نم مهلصي ناكام كيلإملا
 ام لك سانلا لذب اذإ ىتح  ةيهارك وأ اعوط نوديري ام ممل ىدؤي
 ةموتحلا ةئياهن ىلا رمأألا لصو دقف مبعوج دسبام مهيدل دعي ملو مثدنع
 ديالو . هنودفدي ام مهيدل سيل هنالل عفدلا نع سانلا فكي نأ دب ال
 ةليحلا ىلا ؛ قاهرالا ريغ رخآ ءىث ىلا اوأجليف كلذ كيلاملا مبغي نأ
 نوفعضيو نونيلي اوذخأ ماياألا رمىلعو ؛ بلطلا ف حاحلاالاوةاضارملاو
 روعشلاو ضروللا ىلا ابلييس  ةيعرلا ىأ  تذخأف : ةيعرلا مامأ
 ليلق دعب اهارنس ىتلاةثيدحلا ةضبنلا ةمدقم كلذ نوكيو «. الوأ سفنلاب

 رصم نير ات ق رثآلا دعبأ هل ناكر خآ رمأ ىلإ كلذ لبق نطفتنلو
 ةابحلا ماوق نأ نه قباسلا لصفلا ىف هانركذام ءىراقلا رك ذي دقف

 رصم لالحمضأ
 ةيعا ارولاةيسانلا نم

 هنييرصملا رقق



 نييرسملا رربظ

 حرس ىلع
 ةسايسلا

 دهكال

 هنادلب ىف نوميقملا سانلا ةماع مث امن ىندألا قرشلادالب ىف ةراضحلاو

 مهلا ل صيامي نوظفتح ءالؤه ناو , هيعارمو هعرازم ىف نورشتتملا وأ

 ةعيبط نيبو اهنيب نوقفاويو اهنوبذبمو اهئواقصيو تاراضحلا ناولأ نم

 تاوزغلا هذبب نيحلاو نيحلا نيب نودتؤرم سانلا ءالؤهنإو , مدالب
 مرهظع نوربظي مهناو , مييلانمو كارتآلاو ودبلا ام.موقي ىلا ةمادملا
 ذخاي كانه . مهحر تنكسو ةارغلا ءالؤه» رمأ لحمضا اذا قيقحلا

 هذه . . ثوروملا ىنارمعلا مبطاشن نوأدبيو روهظلا ىف دالبلا لهأ

 نويسنرفلا لبقأ . نآلا ابسردىلوتت ىتلا ةرثفلا كلت ىف قيطنت ةرهاظلا

 كيلامملا مازهناب ىهتا « فينع عارص كيلامملا نيبو مهني ناكف
 افاعض الإ مهارت دوعن الف ع ةيرصملا ةسايسلا حرسم نم مبجورخو

 . نادوسلا قاف ف وأ ىراحصلا ف نبق رفتم « نيعم الو ممل لوحال

 ضوبنلا فنوذخأيف مهنع طغضلا فخيو كلذب رصملهأ رعشيو
 , طاشنلاو لمعلاب ام اون لاخلا ءوده مهيرغيو « روهظلاو

 « انيح توقفوي « رمألا لوأ فوخ ىف حرسملا ىلع نومدقتي مارنق
 . ًامايأ كيلامملا مهدوسيو اموي كيلامملا نودوسي ءانايحأ نومربنيو
 اوقرفتو مهتكوش ترسكنا دق كيلامملا اذاف « اوقيفيف هللا نذؤي ىتح

 نوزفقي, كلانه . ةمئاق هدعب مهل موقت نل ىذلا هءاضق مهيف هللا ىضقو
 نيسنرفلا نوكراشيو دادعتسالانسحو تابثلا نم ءىث ناديا ىلا

 , ةكرشلا هذه نم مهيصنب مايقلا نوتسحيو دالبلا نوئش ةرادا ىف

 , ىوقلا روعشلا هبشي ءىش نع نوئبنيو روهظلا ىف مهتدارا أدب

 مهقوقح- نع نييسنرفلا نودهاحيو « نيح ىلا نيح نم ةروثلاب رجفني
 نوةفوي منكل و . اريثك اًئيشبعاتملا نم مهل نوبيسيو اديدش ادابج

 دجنل انا ىتح , اديدش ايذج مب:وبذجيف نييسنرفلا ىف ريثأتلا ىلا
 نوفرتعي مهنكلو انايحأ مهيلع نودرمتيو انيح مه نونعذي نييسنرفلا
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 . نايحألا نم ريثكسح ىف مهتوقو مثدوجوب

 ديال ناكو « ىداولا اذه ل هأ ىف بدت ةايحلا 'تأدب كلانه
 مييلع داهتعالا وأ كارتآلاب لاصتالا نيبو مهنيب لاح نأ مبضابن ال
 لمحيوةيرصملا ةيصخشلا فغضي مهل عوضخلاو كارتآلاب لاصتالانآل

 هقوقح نع ةمانتسالا ىلإ هب ليمي داهتعالا اذهو « ًاعيطم ًاعبات ىرصملا
 نييرصملاتيأر كلعلو ءرومألانم مهءام لك ىف كارتاألا ىلإ نوكرلاو
 رصم ضرأ ىأ- ضرألا هذه نإ نسلنل اواوقينأ نويحتسي ال
 ةلضلا هذ ًاعطق ةيسنرفلا ةلملا تناكف ؛ مهضرأ ال ناطلسلا ضرأ ىه
 تاونس ثالث نييرصملاو كارتآلا نيب ليح ذإ « دامتعالا اذهل التقو
 الصتم ًائينح كارتاألا ىلإ اونح نييرصملانأ ىف عازن الو . اهلوح ام وأ
 فاخب ىذلا رصاقلا لفطلا روعش نورعشي اوناكذإ ,نامزلا اذه لوط
 , ىنرملا وأ ىصولا هبناج ىلإ ناك اذإ الا حيرتسي الو هدحو ةايحلا
 ءاضق ةيئاثلا ةرهاقلا ةروث تناك مث . هيلع دتشي هيذؤي اممالكناكولو
 ةروثلا ىلإ نييرصملاب اوعفد مهنأل كارتألاب نيبرصملا ةقث ىلع أمات
 , اهرازوأنوامحيو ابييهل نواصي مدحو موكرت مث اهنارين اولعشأو
 دعب كارتآألا وحن نييرصملا روعش نع ربعي تاداسلا ديسلا وه اذهو

 لوي ةلودلا|دختك نامل هبتك ىذلا باتكلا ىف , ةروثلا هذه لشف

 ىذلامكركسع ماعطإ ريخصلاو ريكلاو ريقفلاو ىنلا متمزلأ د : هيف هل
 ىف مدابج ناكف تايراغلا ةياغ ببنلا ىف غلبو لذلا نينمؤملاب عقوأ
 ران ملعشأو « اهنمأ دعب دلبلا لهأ متفخأ . ىهالملاو تاقبوملا نك امأ
 )١( .« رونسلا نم ناريفلا رارف متررف مث ةنتفلا

 ورنإ ع ةدمقلا ىذو لاوش ثداوح ؟.م ص * > ىتببجلا )١(
 ؟+ ص ع برقي لارتملا : لابرغ قيفش داتس"الاو
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 نييرصملا روع ىلب

 نم نيرصملا سأي
 كارتخالا



 ته

 ,عراصم مبنيعب اوأرو ع كارتأللا ىف نييرصملا لامآ تياخ اذاق

 رصمو بوامخلا دالبلاب تطاحأ دقو لوعملا نوكي نم ىلعف , كيلاملا

 كب دارم لاق 6 ادبأ اهوكرتي ناو جنرفالا راقك اهفرع د

 .. نيعئاط ال نيهركم , مبسفنأ ىلع نويرصملال وعي نأن مرفمال ناك
 .نأب نوبلاطم مهنأو مبقتاوع ىلع ةاقلم ةعبتلا نأ نويرصملا سحأ دقو
 .نم ةياحوأ ىكرت نم ةياقو ءادعالا نم مهل سيلف ءفوخ نود اولمعي

 .ىف مهبولسأ  بعشلا ةئسلأ مهو  ءاملعلا ريغي نأ دبال ناكو كولع

 نم بيصنب نوذخأيف ةيلوكسملاب اورعشي نأدبال ناكو ىبايسلا لمعلا

 رثآلا ديعب ريكفتلا ىف روطت اذهو « ىضم امف هب اوعنق امب رثكأ لمعلا

 دعب بعشلا قتكي نل . هيلي امو دبعلا كلذ ىف ىسايسلا رصم لبقتسم ى

 ديدهتلا نم فوخلاوأ دوعولا ىلانوكرلا مبث جاجتحالاو جايملاب كلذ

 .هلزعبلطيو مك احلا ىلع هطخس بايه ريغ ناعيو هدووج لصتتس لب

 ,عنقي نلو « ةريسلا ءاسأ اذإ مكاحلا علخ ةةيعرلل نأ نم آدكأتم

 هارتس لب تاراحخلاو عراوشلا ف « ةكتركلاو » جيجضلاب كلذك

 .ماقأو ىكرتلا ىلاولا عاش بحت مل اذاف هتمالظ عفريإ ةعلقلا ىلإ ريسي

 ةطاسولاب ءاسلعلا تكي نلو ؛ هلدع ىف قثيو هاضري رخآ لاو هماقم

 .نوبطاخيو نيموكحملا نومعزتيسسم لب , نيءوكحملاو نيك احلا نيب
 ديدجلا ثعبلا وه اذهو « ىنعملا ةديعب ةأرجلا ةديدش ةجبلب نيكاحلا

 .نرقلا نم ىلوآلا تاونسلا ىف اهتئلب ىتلا ةوقلا هذه رس وهو عرصمل

 . هتاراصتنا بيسو ىلع د#ت دامع وهو . رشع عساأتلا

 رصم نع نييسنرفلا ءالج مت نيح ىلجتيو ربظي روعشلا اذه أدب

 قرم نيقوسم مرسقنأ نويرصملا دجوف ابيلا كارتالا ةعجر تررقتو
 .هباذع ميقيذيو هناطلس مييلع ديعي ىكرتلا ناطلسلا ىلإ ىرخأ



 ةرمللو لالقتسالاب نوئدحتي اوأدبو آديدش ًاعور كلذ نم اوعورف
 اوعضوو لالقتسالا ىف ىداولا اذه ءانبأ نم ةعامج 'ركف ىلوألا
 أسنرف ىلإو ارتلجتا ىلإ فنخ « امرت ًادفو اومظنو , كلذل اعورشم
 . دالبلا لالقتسا ققحيل

 تيثو « تباخ دق لالقتسالا ىف ميينامأ نأ نويرصملا كردأ ايلق

 مهسوفن تقرفت ناطلسلا ةعاط ىلإ مهمغر ىلع نوقوسم مهنأ مل
 روعبشلا اهداز هني ةرهاظ ىكرتلا محلا تاليو مهل تلجتو ,تارسح

 اهنعريبعتلا نسحأو ولعت ماوكش تأدبف , ةوقو اداقتا نطولاو سفنلاب
 . ىقربجلا ليلجلا خييشلا مايآلا هذه ةيوار

 ىلإ مهنيعأب نوتفلتيو ء صالخلا نولمعي نويرصملا أدب انه نم
 تناك ء ردقلا مهل هدارأ ىذلا رثاعلا ظحلا اذه نه مهب جرخمي ذفنم
 تناكو , كيلاملا كيلاعصو كارتآلا شابوأ نيب ةملاظ ةمسق مثدالب
 الإ مهمامأ اودحجب لو , كتل وأ لاظمو ءالؤه ىذأل ةدراب ةمعط رصم
 ةسايسو رومألا ةدايق ىلوتت تناك ىتلا ءاءلعلا نم ةبيطلا ةفئاطلا هذه
 اهولوأف  ريشع نماثلا نرقلا ل ئاوأ نم  رمآلا عقاو ف - بعشلا
 ىلإ اهليس ذخأتو ىعستو طتنت تأدبف , نوعلا ال اودمو مهتقث
 ديلا ليلجلا ملاعلا كلذ قداصلا اهزمرو قطانلا اهئاسل ناكو ةايحلا

 . مركحم رع

 انآ نان

 ىأ ل سانلا ءالؤه سوسن ىكل م : هتاركذم ىف نويلبان لاق
 من نأ دبال ناك« مبنييو اننيب نوعسي ءاطسو نم دبال  نييرصملا
 ءابقفو ءاملعلا “تضف دقو ع مبسفنأ,مثءاسؤر اوماقأ الإو ءاسؤر مهبلع
 (ًايناثو) مهتعببطب  ءاسؤر ىأ  كلذك اوناك (الوأ) مهنال ةعيرشلا
 راكفأن ع أمنت اهنأ تابقعلا ريك أنأ فورعمو عنآرقلا ى رسفماونأك

 لالقتسالا ةركمروشت

 نيرصملا دع

 رصم ق اجلا
 ىعايسلا هدوفت دابدزاو

 راملعلاو نويلبات



 هسا و هدس

  عارن نود - مهنالو آن اقلخ ءاملعلا نآل ( ًاثلاثو) ؛ ةينيد
 لق الواناصح نوبكري فيك نوفرعيال « ةليضف دالبلاهأ رثكأ

 اليبس مهنم تذخاو اريثك مهنم تدفأ دقو ع ىرح ليع ىأب مل

 . () « ءاضقلا ناويد مهنم تفلأو ع بعشلا عم مهافتلل

 تافص ىه هذه تناك دقف هيلا بهذ ايف ملخلا انلا ءىطخع 0

 باوصلا لك اييصمنويلبات ناك لب ع رصمف نييسنرفلل مهتدئاقو ءايلعلا

 همعزتت تناك اهنآل بعشلا نيبو هنيب طسوتتل ةئفلا هذه راشخا ىف

 هاوكش نع ريسي ىذلا قطانلا هناسل تناكو عانلق اك هنوكش ىلوتتو

 آذهو 5 نوعيطيفكيلاملا لع هرماوأ ميو » هطخسودهجاجتحاو بعنشلا

 ىدبملاك مايإألا هذه ىف رصم لاجر نم نيزرابلا ىلع قبطني فصولا
 رابك نم مهنم برتقي نمو , ىمويفلاو ريمآلاو تاداسلاو ىواصلاو

 هفصو كب دارمرزجوأ ىذلا قورخلا دمحأ ديسلاك راجتلاو نييرصملا

 . « كولملا مدخي نم كلثم » هل لاق امنيح

 « ثيدحلا اذه ىف مركم رمع ديسلا باسح بسحب ملهنكلو

 الو نيللاب فصتي ال ءادعلا نم رخآ انول هيف ىأرل هركذ دق ولو
 روءشلابو ع ةينطو هيمست نأ عيطتست ءىثب امنإو مالستسالا

 رمع ىأ  هناآل لجرلا اذه ركذ لفغأ هلعلو ةيمالسالا ةماركلاب
 ًافده ناكو , ًافكتعم وأ ًاديرش ىسنرفلا رصعلا لاوط ناك - (:) مركم
 هؤوالمز لب مهدحو نويسنرفلا هيلع ابنلعي 0 ىلا ملاظملا نم ريثكلل
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 ه. ص شماه , بوقمي لارنحلا : لايرغ ذاتسالا ةلاسرب درأولا صنلا نع ةمحرتم

 لمعلا هثمي ع ةيصخشلا ةوقو ةمهلا واه نم بئاج ىلع ناكر مع ديسلا نأ .ماطلاو » (0)
 «ىسايسلا ؛وفنلا ىلع

 ١و ص مع بوقعي لارجلا : لابرغ ذاتسالا



 دس ؤ واس

 اوزوفيل هئاصتا ىلع اونواعف نادملا نع هداعتبأ مهرس ىذلا ءايلعلا

 . هتلزنمب اومعنيو هناكمب
 ءهبجو هلا مرك ىلع مامالاب هبسف لصتي فيرش مركم رمع ديسلا

 فارشأألاةب اقنىلإ ىقت رافيك لعنالو « ملعتو أشتاهيفو طويسأ داو
 مظع بهاوملا عساو ناك هنأ بصنملا اذه هغولب نم ميفن اننكلو

 رع اودجو اوابقأ نيح نييسنرفلا نأ كلذ انلدكؤيو ءرادتقالا .

 . اهباسح اهل بسح ريك ةيصخش

 لصقلاىف اهرمأ انلصف ىتلا ةيمالسالا ةينطولا لثمتت مركم رمعفف
 نييسنرفلا ةضهانم ىلإ هتزفح ةيمالسالا هتفطاع نأ ىأ « قباسلا
 هرطاخ ىف ةيسنرفلا ةلجلا تلثمت . رصم نم مهجارخال ىعسلاو
 محل ارافنتسا سانللهئدايق تناكف ع مالسالا ىلع ةيئارصنلا نم ءادتعا
 نطفتت نأ ىغبني ام اذهو , ةيمالسالا مبفطاوعل ةرائإو ىنيدلا دابجلل
 ناكف « نمزلا كلذ ىف ةيرصملا ةكرحلل خيبشلا اذه ةدابق ىف هيلا

 روعشلا ىلإ أجل روءآلا نم رمآل ساتلا فطاوع باملإ دارأ اذإ

 قريبلاةماعلا هتمسأ اريبك اقريبابنم لرنأف ةعلقلا لإ دعصو » هراث أف ىنيدلا
 « ةماعلا فولأ همامأو ؛ قالوب ىلا ةعلقلانم هيدي نيب هرشنف ع ىوبنلا
 لف . رافكلا در ىلإ مجؤاعدو ىنيدلا دابجال سانلا ارافنتسا وه اذهو
 ىنلاىوبنلا قريبلا وهو مالسالا لعاماورصم ملع هلمحىذلا محلا نكي

 , نيبرصم ريغ وأ اوناك نييرصم هنع عافدلل نوءلسملا مهي نأ ىفيفي

 ضعبلا غلاببامل ةحصالو  ىرن اذ  مركمرع روعش ليلحت كلذ
 روطتيس اممإ ٠ حيحص ىوق روعشو ةقداص ةينطو نم هب هفصو نم
 ةروص ىف اهيلا لصيال هنكلو ةياغلا هذه وحت مايألا عم رمع روعش
 نيب لاحي نأ نم دبال ناكو كلذك رمعحبصي ىكلو . ةصلاخ ةيفاص
 نآللاب رغ ذاتسالا لوقي 5« ةيمالسالا ةعماجلا تاوعد نيبو سانلا

 مركم رمع ةينطو



 مركم ربع ةرجم

 رصف ىلا داني ريغ

 مس + "تح

 « امهنأ , ةيموقلا ةينطولا ريغرخآ .ىشث  انركذ اكةيمالسالا ةينطولا
 ةينطولا . . . ىرخالا دوجوقنيامهادح] مايقو ضراعتلا مامتناضراعتي
 هرعاشم هجوتو هيف هدهزتو هتنطوو ناسنالا نيبام دعابت ةيمالسالا

 وم . ةيحضتلاو ةياهلاو بحلاب ريدج دحاو ءىث وحن هفطاوعو هبحو

 اص عم ناطلسلا ةحلصم تضراعت ول . ةيمالسالا ةلودلاو مالسالا
 ' نسلن لأس اذإو . ناطلسلا ةياغ ققحتلو رصم ةحلصم حضتلف رصم
 5 مهضرأال « ناطلسلا ضرأ كلت » اوباجأ ممدلب نع ةيردنكسالا لهأ

 5. ام دنع ىنرعلا هدارأ ىذلا ىنعملا كلذب طقف اهيلع نوشيعي عبنا

 5 « ىلب ىف هلل هإ د لاقف هلام نع

 !ورهاظ نيذلا نييرصملا معزتو عافدلاو دابجلل سانلا رمع رفنتسا

 دكؤي انهو , نيحتاف رصم مهوخد ةعاس نيسنرفلا ىلع كيلاملا
 « مهناج ىلإ اوفقوو كيلاملا تاءاسم نويرصملا ىسن ذإ « هيلا انبهذام
 1 ارافك نويراحت ملثم نويلسم منال

 حوضخلا ىلإ همغر ىلع قاسم هنأ رع دجوو كيلاملا مزهنا اذاف
 رثااف :ناوملا اذه ليقي نأ ةيمالسالا هتمارك هيلع تبأ نييسنرفلل
 ةماقالا هيلا اوببحت نأ نويسنرفلا بحأو « ليحرلا عمزأو ةرجحلا
 كلانهو ماشثلا ىلإ هلاحر دشو ىنأف ع لوألا ناويدلا ىف اوضع هوراتخاف
 ىف تريلبان هلباقق , مادلا ىلع مهتلمح ىف نويسنرفلا هكردأ ىتح ىقب
 ىلإ هعاجراب رمأو ,عوفرملا هسأرو ةبوبشملا هتفطاع هيف ربك و ءافاي
 مل نييسنرفلا نع فكتعاو هتيب ىف لزتعاو « امركم اززعم ديعأف رصم
 : 'مأ مهل لي مو آدي محل دمي

 « دالبلا رمأ ىف ريكفتلا لاطأ دق ربع نأ ديال . لزتعملا اذه ىف

 نأ كش الو « مهرومأ ىق رظنلا ققدو نييسنرفلا ءالؤه لمأتو

 هنأ كشال . ةديد بلا رطاوخلا ضعب هسفن ىف راثأ ريكفتلا اذه



 دهس أؤ ماثل

 ىتفيو ةداقلا هعيطي ىذلا « ىواسنر فلا ررهخبا » اذه نع لءاست

 ةيعرلا وه « روهججا » اذه نأ مهف هنأ كشالو ع دارفآلا هليس ىف

 اهيف مادام اهسفنب اهسفن تنكح اذإ ةيعرلا ىلع ريضال نأكردأو ء اهسفن

 اهو ومأتي الون ونسال «ابماكح د نأ س حتت مادام و. كلذىللعنو رداقلا

 ليلجلا خيشلا ركف تقرط رطاوخلا هذه لاثمأ نأ ىف كشال

 تفداص ةديدجلا راكفالا هذه نأ فكشالو . رثآلاضعب هيف تفلخو
 اذه لوقت ؛ اهاضتقمب رومأللا نريو اهاورتي ذخأف ىوه هسفن نم

 ةيسنرفلا ةلخلا لبق مركم رمع طامنف , هلوق ىف انقادصم ثداوحلاو

 فلتخت هتاهاجتاو هؤارآو ءامدعي هطاشن نع فالتخالا لك فلتخي

 ضيقنلا نع ضيقنلا فالتخا نيتلاحلا ىف

 : دارمو ميهاربال صلخم قيدص نييسنرفلا مودق لبق مركم رمعف
 ىضغيو ع امهئاطاس ةماقإ ىف ىعسيو ع ةيناّْملا ةموكحلا ىدل اممل رفسي

 قدك ارتشال كلذ نكي لو , امسينع عافدلل ىدصتب لب امهمواسم نع

 محلا سيياقمنآللب . سائلابهنالزتي اناك ايف امبعمهتمهاسملو أ امهماثآ

 نيتيغاطلا نيذه ىلعةروثلاهل مسيبتل نكت ملءرصعفف ةماعلا ةايحلا دعاوقو

 نيح ماكحلا ىلع ةروثلا ف رمعركفيس امإ « امهتواسم لك غر
 . ةكدح ىرخأ دعاوقو ةديدج سياقم فرعي

 : ًادج ًاديدج ًاريكفت ركفي لجر نييسنرفلا حورخ دعب رمخو

 تايألارسفيوابيفةريلاءاسأ اذإ ابك اس لزعيف ةيعرلا قح نع ثدحتي

 ًاريسفت  مايآلا هذه ىف محلا روتسد ربتعت تناك ىتلا  هينآرقلا

 ةعبرشلا ةلمحو ءابلعلا د مه مهتعاط بجي نيذلا سماللا ولوأف ؛ ًاديدج

 نمودارمالو مهارباال طقف لداعلا ناطلسلا ؛ « لداعلا ناطلسلاو

 ماكحلا ىلعةبجاو ةروثلادجي حبصأو , تيغاوطلاو ةافعلا نم امهلكاش

 نكن نإءارأ هذهو «نوناقلا ىلع اوراثوقحلا ىلع اوجرخ» مه اذإ

 ةدابشب  ىبف ىسايسلا ىالسالا ريكفتلا ىلع ابلك ةدجلا ةديدج

 لبق مركم سعطامت

 ةيمنرفلا جل

 لب رمم طاشن

 نييسن رغلا جورخ



 رع ريكفت روطت

 ربع ةدرع

 هزاوزناو

 ةروث ىف رحع

 ةينامتلا ةرهاقل

 ثا خ0 1

 طاشنلا ىف هبولسأو ربع ريكفت ىلع ةدجلا لك ةديدج  ثداوحلا
 : ماسلا

 نم هلامعأ انلمأت اذإ رمع ريكفت ىف روطتلا اذه ظحالن نأ اننكميو

 رمع ىلو دالبلا ءالؤه لخد اميخ . مبليحر ىلإ نييسنرفلا لوخد
 « اهانب نم ىعنت دالبلا كرثو ىلو : مهاربا كوامملا باكر ىف ابراه
 هلاسراب ليجعتلا ىف كارتآلا ىدل ىعسلاعفادب دالبلاو هكرت ناك دقولو
 ةينيطنطسقلا ىلإ هجتال لب افاي ىف ماقأ امل اهنمنريسن رفلا جار خال تاوقلا
 ذاقنا ىف لدبي ال اهيف ماقأف اذاي ىف نأءطا هنكلو . كانه دبج هل ربظو
 هه ىف ناك ملا كلد نأ لع لديام ىدبيالو ًادهج دالبلا
 عم باهذلا رثآل رارفلا ريغ رحآ رمأ دالبلا ةحرابم نم بلط ول لب
 لبقلا هجولا ىلإ تهجتا ىتلا دارم ةبعش : اهنع نيعفادملا هبعش
 نيسئرفلا جانت تذخأو

 ةيحان نم هسفن ىلإ ىرسي نائكمطالا ذخأف افاي ىف لجرلا ماقأ
 تلاف , ةعيقوب ًادحأ نوذخأي الو ءاملعلا نورقوي مهآرذإ , نييسنرفلا
 عبقيل داع ؛ افاي نويلبانلوخد دعب داع نأ ثبلي لو , ةدوعلا ىلإ هسفن
 جاجتحالا ىعاود ةرثك ىلع عافدلل ىدصتي الو ضرتعيال هراد رقع 3ك
 مايآلا هذه ىف

 ىف قبب لو ةماعلا ابعفر نأ دعب الإ ىوكشلاب هتوص رمح عفري مو
 (م994لاوش) ١8٠٠ ةنس سراميف كلذو : اهلعؤرحي ملدحأ ةرهاقلا
 كيلاملاريخ نأو باوبألا ىلع كارتالاةدجن نأ ىلإنأمطا نأ دعب ىأ
 ضبنب لو , ةروثلا هذه ىلعمقي ملل . ةرهاقلا ىلإ ديعصلا ضرأ ىوطت
 رارفلا عرسا ذا ء فورظلا هذه لثم ىف امل هتماعز هنم هبلطتت تناك امي
 ةرهاقلا اولخدو ةروثلا عن ويسن رفأأ ىذق نيح

 قابساقأىنلا ةدملا تناك« مايآلاهذهروطني ناكد ركفنأ عقاولا نكلو



 سا +ءمعاس

 ناكو « مهنساحم سلو نييسنرفلا ءالؤد لمأت نم هنكتل ةيفاكر صم
 لمعلاو ةماعزلا ىف لامآلا همامأ منذ دق ةرهاقلا ةروث ىف هك ارتشا

 هعاذاو ريبرصملاىلا ثدحتلا ىع مايآلا هذهنوفكيال وسن رفلا ناكو
 الف : كيلامملاو كارئالا ىلع ميبضغ هراثتمال مهروبمجج ناب مهئارأ

 فيكو اهب رثأتو .ارآلا هذه ىورت دق نيبرصملا ضعب نأ ىف عازن
 نبي رصملا نريطاخم نييسأ رقلا لوقنماو رئت نيو رصملاءايك ذأ نا لاقي

 ىذلا نإو , هللا دنع نوواستم سائلا عيمج نإاضيأ مهاولوقو» :

 ىف ءىش ىأو , مواعلاو لئاضفلاو لقعلا وه ضعب نع ميضعب ليمي

 اهي , مدحو رصم اوكلمتي نأ بجوتي ره ريغ نع مريع كيلامملا
 مرك اوىراوجلانسحأ كلذ لثمو , كيلامملا ىهه بص ضر أن وكنت
 كيلامبلل امازتلا ةيرصملا ضرآلا تناك ناف ٠ نك اهملالمجأو ليخلا
 ءالؤه درفني قحىأب معن ...()«مهل هللا اهتك ىتلا ةجحلاال اورهظيلف
 نبأ لب ..؟ ةيكلملاذهتبثتىتلا ةقيثولا نيأ ؟ممدحو رصم ضرأب كيل امملا
 اب هسفن صتقم اذام ءرصم ضرأ ناطلسلا اهب كلمب ىلا ةقيثولا

 نوكي الأ .. رافقلا لكأتو رامطألا ىف شيعت ةيعر هنود نمو ريخلاو
 اريد رييدتلاءىسم ًاديقسم نوكي الأ . . املاظ ًابصاؤ ناطاسلا اذه

 7 ؟نايصللا هيلع اونلعيو هب سائلا بثي نأإ
 هتافرصتق «بولسألا اذهىلع ركسفي أدب دق رمعنوكي نأدعبتسا ال

 هبجوو هريكفت بناوج سم دنق الماش ًاروطت نأ لع لدت كلذ دعب

 « مهلا ودعحبصأ تيغاوطلالامعنم الماع ناك نأ دعبف : ةديدج ةيجو
 سانلا طلاخو ناديملا ىلإ لزب نيمك احلا ةقبط نم ناكنأ دعبو

 ناك روطنلا اذه نأب لوقلا ىف ةالاغمال لب , نيمك احلا لع مرتو

 قربلاوم اذهف : مهويع متفيو نير رصملارم هريغناهذأ وري ذخأدق
 مهل ممراقتحاو كيلامملاو كارتآلا نم نييرصملا سأي انل روصي

 , نييرصالل ذويلبات روشنم نم (1)

 نويذي نويسنرفلا

 نير صملا نيميارآ

 هذه رم رثأت
 راكمألا



 ىلع رمع ريت

 كيلامملا

 مال 7 حي ربع
 هيتطاوم

 ,ايلعلا ىف هسأي

 كك

 برحلاو ةسايسلا ىف نييسنرفلا زايتما نم اوأر ام ضعبب مهماجعإو

 ناك ةنآل كيلامملا رقوي نيسئرفلا لوخد نيح رمع ناك دقو

 زارطنم مهاربإو ادارم بسك ناك : هباسرفو مالسالاةأمح مهيسحب

 دجب مهل ةيييلصلا تايلوهلا تلجس نيذلا رصانلاو نووالقو سربيب

 هنم ءادنقا مهتمدخ نم فنأي ال ناكاذهلو ء مالسالا نع عافدلا

 ىضاقلاو مالسلا دبع نب نيدلا زعو ىراكبلا ىسيعك ءاملعلا نم هلاثمأب

 باطقأ نم مثريغو ديعلا قيقد نياوزعألا تذب نب نيدلا جاتو لضافلا

 تملخأ' مايالا ثداوح نكلو , كيلامملاو نيبوياألا ىتلود ىف .ايلعلا

 مهف : ءىث ىفلوأألا كيلامملا نوببشيال همايأ كيلامم نأهل تتبثأو هنظ

 عافدلا ءانعمهسفنأ نوفلكي الو نييسن رفلا نوتبثيال نوملاظ ةاتع ءانبج
 نييسنرفلا عم مهافتلانم فغأي مل ادارمنا لب : ىراصتلا مامأ نيملسملا نع

 ىلع ىضمب نأ فتأو كيلامملا نم رمعسْئف , مهمسأب ديعصلا ةموكحو
 مهتاءاسم لمحت ىذلا ىرصملا سؤب هيفيعب ىأرو ٠ مهتمدخ ىف لمعلا

 سحن  رمع ىأ - أدبف « ايماحمهنم دحي مل مث ماوعألا نم ىضقنا اهف

 ىف مهدابتجا نم دجوأم ةقر هدازو « مل قرو هينطاوم ىلع فعلا

 ىفرقوف « اهءانثأ ةقثلانمهولوأ امو ع ةرهاقلا ةروثءانثأ نيسن رفلاةعفادم

 نمافاصنا نودحيال نيذلا اياحضلا ال وه نععافدلا ىدصتي نأ هسفن

 . ةديدجلاراكفأللاريثأتب ةديدج ةبجو هجتي أدب نيحلا كللد نمو . دحأ

 هباحصأ نم كلذك سكي دق ناك رمع نإ لاقي نأ ىهدبو
 رفاكلا بصاغلا ةمدصخ مهرئامض مهل تيضر نيذلا ءاملعلا
 اذامو , مهفرش سمي داكح دح ىلإ هل عوضخلا ىف اوفرسأف

 مهحاص رارف ةصرف نوزبنتي نيذلا  ءاملعلا ءالؤه نوكي

 ةمغط الا  ةرساكلا عايضلاكح هفلخام ىلع اوضقنيل «رمع»



 ككل

 مالسالا ةيار عفر ىلع ردنقن داكت الو كيلامملا نع ارش لقتال ةيغاج

 (1) هتيلك ءالعاو»

 ت ايلا هذه حالص نم سأيلا ىلا هب ىهتتا دق ريكفتلا نأ دبال
 نييرصملار ظن ىف تقولا كلذ ىف ةيرصملا .ةساسلا دامع تناك ىبلا ةثالثلا»

 . مرش نم ةأجنو مييديأ نم اصالخ دالبلل اجر هنأ دبال . لقألا ىلع

 ناكو ع ةلأسبلل لح ىف ديلا نم ءىش ىف ركفي لجرلا أدب انه

 ىلا ارطضم ةينطولاو ةمابشلا نم هسفن ىف بكر امبو هزكرم ةعيبطب
 ىذلا جرحلا اذه نم اجرخع دحي ىتح ىمألا اذه ىف ريكفتلا ليطي نأ

 نم ترمتسا ىتلا ةخراصلا ىضوفلا هذه ىف دال_بلا هيلا تقاسنأ»

 ناديم نع هءاوزنا ناكو . ىلع دمع ةيالو ىلا ةيسنرفلا ةلملا جورخ

 بير الب  ناكو « نييسنرفلا عم لماعتي نأ نع هنم اعفرت ةسايسلا
 ىلا ةركفلاهذه ذفنيل لمعلا ىلا دوعي ىتح ةيتاوملا ةصرفلا رظنتي

 . اهليبس نع ىذآلا نم ًاصلخم دالبلا نوكي نأ اجر ىتلاو هلا ترطخ
 ناكو ع هلتع نم هيأر ىلع باغأ تناك ةيمالسالا هتفطاع نأ ىلع

 « نييسئرفلا نيبو مهني ةلضافم ةلأسملا تناكاذإ . كارتآلا لضفي

 لكدف لب اهدحو مايآلا هذه فال ىرهزأ خيش نم ادج ىعيبط اذهو

 رييلك مايأ كارتآلا ةدوعل هساح نم جتنتسن نأ حصي الف ؛ نامز
 « مهل ًاصلغع كارتأللل آب ناك هنأ ةيناثلا ةرهاقلا ةروث ىف هك ارتشاو

 دوي مهب امرب مييلع أطخاس ناك هنأ ىهو « انفلسأ ام ةقيقحلا امناو
 نييسنرفلاىلع مهلضفي ناكهنكلو , مهيديأن ع دالبلا تجرخول ًاصلخم
 ىف كارت'الل هترهاظم لاعن نأ عيطتسن هدحو اذهبو لاح ىأ ىلع

 . 1/4 ةنس سطسغأ ةروث ىف

 مهئايعأو نيبرصملا نم رقث ةكراشمو ع ةزتفلا هله ,اتئأ دسافملا نم لصحام فصو أرثا 1
 ازلا 19٠١ ع4 , ب صوب ج : ىفرجلا ىف كلذ ىف يييسئرفلل

 رع كرتما اذامل

 ةرهاقلا ةروث ف
 ةنا



 دو.

 ع ىرصملا روهججلا ىلإ امويف اموب ليمب أدب لجرلا .رأ كلش الا رم روبف رول

 مبيلع دوعي نيذلا نيك املا ءالؤه مآلاب سحأ هنأ ىف عازن الو تدع
 *! لجرلا ناك. منغوأر يخف ممل بيصن الو ءالب لكي نوافحيو ررض لك
 ىعسيال ةفطاعلا قداص الضاف ًافيرش ناكو ٠ ًايرصم ىأ ًايطويسأ
 هذه ىف ىرصم لك ريكفت ركفي ناك امنإو الاون وجري الو ةعفنمل
 ربعيو ةرئفلا هذه ىف نييرصملا ءارآ نلعي ىنربجلا وه اذهو ع مايآلا

 امع جرخت ال ىهو ليوأتلا وأ لدجلا لمتحتال ةحارص ىف مهويم نع
 تناكابسفن هذه نأبلوقلا نم انعنمب اهف . رمعريكفت ليلحت ىف هيلا انيهذ
 ,ىسايسلا هجيانرب نوكتسلاهينامأو همالحأ تناكاهنأو , مركم رمحءارآ
 . مايآلا لبقم ىف

 .ىف لمآلا ىذغت لب ريكفتلا اذهب حمست ابسفن فورظلا تناكو
 .ةيرصملا ةسايسلا ىلع ةرطيسملا ىوقلا لك تناك « ليبقلا اذه نم ءىشف
 نأ اهادحإ نم ىجري ال ثيح , فعضلا ىلإ تبتا ذق ةرتفلا هذه ىف

 . مالا رخآ ىف رصنلا اهيلا ىهتنيو تايرخالا بلغت
 لجرملاك ( ١م0٠ - )18٠١ تاونسلا هذه ىف ةرهاقلا تناك صم راقبلا عزات

 تناك ىنلا ةفلتخما ىوقلا نيب عارصلاو عاذنلا اهيف دتشي « برطضملا
 . رمآلا رخآ ةماعزلا ىلإ لصت نأ  اثيع  اهنم لك لواحت

 هتلود نكلو ع ءىبث لك ىلع ةدايسلا ىعدي ىكرتلا اشايلا ناك ىرتلا ىلاولا

 اذإو , لاخلا ىلع ةرطيسلل نيمزاللا دنجلاب هدمت نكت مل , هلذخت تناك
 .ترخأت اذاق « مهتايطعأ عفدل لاملا نم مولي امي هدمع مل ًادنج تلسرأ
 .هلصه ىف ًارارم اذه ثدح .هولتق وأ هولزعو هب اوراث تايطعالا

 فيفنت نع رجعلا مامت ًازجاع ممبصي نأ ىلإ ىكرتلا اشابلاب ىبتا امب ةرتفلا
 هتعمس طبه هنأ كلذ ؛ ثداوحلا ىرجم ىف ريثأتلا نع لب ديري ام
 . كيلامملا هيلع ناكامب أوسأ ىه لاح ىف هلعجو هماقمو



 هد ؤ.ةادس

 مايآلا هذه رص ةلودلا عهتراتخا نيذلا كارلا دنجلا ناكو

 مهم قرط عاطق مهم , ًاصوصل مهمس , دونجلا ريغ رخآ ائينث

 ملف ادونج اونآك مهنإ لقت الو ( هالد) نيناجم مهنإ لق نيذاحش

 ًاقيقد ًاريوصت تريلا انل مروصي ..ىشف دونجلا نوهبشي اونوكي
 انل فصيو مهئواسم انل ددعيو ملاعفأ نم ًافرطانل ركذيو , آاففاو
 هذه نم زازئمشالا نم انسفنأ كلمن الف مبعم ابلهأو ةرهاقلا لاح
 . ابياع ديزمالىتلا ةقيسلا لاحلا

 مث « ةيمسرلا ةوقلا مهو ةيراشكنالا نيقيرف ىلاولا دونج ناك
 نييناابلاألا سأر ىلع ناكو هالدلاو نييئابلآلاكل سرت تناكىتلا دادمألا
 بقري ريخآلا اذه ناكو « ىلع دمجو اشاب رهاط مهر بشأ نوريثك داوق

 ناك , ايش لعفيل ةيتاوملا ةصرفلارظننيو ءرذحو ءوده ىف رومألا
 « عفدتال مهتاورنأل ؛ ىضقني البارطضاو ةمئاد روف ةماع دنجلا
 قاهرا الإ نوديري ام ىلع هنم نولصح اليبس نودحي ال'اوناكو
 رجتملا باب ىلع سلجي مدحأ ناكح ٠ مهلاومأ رازتباو نيبرصملا

 ناكول !؟ !حبرلا هتمساقم ىه ءآدج ةليقث ةبيرض هبحاص ىلع ضرفيو
 . كلذ لوبقل ًارطضم هتبج نمرجاتلا ناكو ؛ لالا سأر ىف هل اكيرش

 . هيدل ام لحتسيو هب رمي ىك رت ىدنج ىأل ةضرع هلحن حبصأ الإ و

 ةبيرض ضرف امإ : نيرمأ نيب ناك ىلاولا لع بلطلا دادزا اذاف
 م نيئاهنيبو ؛ دونجلا روثيفعفدلا ضفر وأ , نويرصملا روثيف , ةديدج

 ىلإ انفضأ اذاف , هرمأ فعضو ىكرتلا ىلاولا ماقم عاض نيتروثلا
 ع ًادج ءىس عون نم اوناك ةلودلا مهتراتخا نيذلا ةالولا نأ كلذ

 نوكت ىنرأ انعطتسا ؛ مزح الو :قالخأ الو مهل ةريخ ال
 ةسايسلا ىف ةرئؤملا لماوعلا نم لماعك كارتآلا نع ةلماك ةركف
 , ةيرصملا

 دق  نييسنرفلا عم ةليوطلا مهبرح دعب  اوناكف كيلامملا امأ

 ةلودلا دونج

 نايل“الا دنس

 ةنجلاو ىلاولا

 كيلامملا



 زيلنالل كيلإلا ليم

 ارتلجتأ تناك' له

 رصف لالتحا ديرع

 ماي“الا هذه ىف

 سل ]واس

 نم ةق اودبصأو « ةمئاق هعم مل ىجرت ال فعضأا نه ًاثليم اوذلب

 < دالبلا ىف ًاناكم ممل نودجيال نيذلا نيدرشملا نيرم انملا « نيبغاشملا

 ىكرتلا ىلاولا كفني ال ع ديعصلا ف ىرخأو « ةريحبلا ىف مث ةراتق

 .تارماؤملا نم ةليوط ةلسلس ىف مسبب عاقيالا لواحو مهب زكي
 : ةيكرت تارماؤم , لاح لك ىلع مهتفعضأ اهنكلو اهنم ريثك نم اوحت
 , ةنيفس وأ لزنم ىف ةهلو ىلإ مهتوعد ىلع موقت ريبعتلا اذه ماقتسا ول
 . زازامشالا ريثت ةلثقم نولتقيو قدانبلا مهيلا بوصت مث

 اليم نوليمب اوراصو , فيلح ىأعم نواعتلاب اوبحر اذه ءازاو
 امإ ةتباث ةررقم ةسايسمل نكت مل ع نييسنرفلاو زيلجنالا ىلإ ًاديدش
 .نيلجتالا ىلإ رمآلا لوأ اولام ؛ لييس ىأ نه نوعلا نوسمتلي اوناك

 امم ريثك نم مهتيامح اولوتو ةينالع مورصانو ءالؤه مهب بحرو
 ,قب نم حارس قاطي نأ هبلطو نو.ذشتم لارتجلا لخدتك مهم ديرأ
 ربخ هتلبام دنع اولتق نيذلا ثثج لست نأو « كيلامملا نم ايح
 لئاوأ ىف مبييلع ءاضقلل اشاب نيسح ناطبقلا اهريد ىلا ةرماؤملا
 مايأللا هذه بلغأ ىف ةدوقعم ةقادصلا تناكو , 18١1 ةئس ربوتك ١

 نايعيبط اموصخ مهيف نوري نولواألا ناك ع كيلاملاو زياجتالا نيب

 هنأ بسحن الو « ةيسنرفلا ةسايسلل ءادمع مهتفلاحف « نييسنرفلل
 ءاليتسالا وأ رصم لالتحا ىف مايإلا هذه ىف نوركسفي اوناكز يلجتالا

 قيفش ذاتسالا ضرع دقو ءاذه تبي دحاو ليلد كانه سيل ءابيلع
 ةصانخلا لئاسرلا تاشم « ةيرصملا ةلأسملا ةأشن » هباتك ىف لابرغ
 ةدحاو ىف سيلو ابلصانقو ارتاحتا ءارفس اهيتكي ناك ىتلا تاركذملاو
 نع اسأرف دعبت نأ ديرت ارتلجنا تناكامبإ : ليبقلا اذه نم ةركف ابنم
 ىلع ةظفاحملا ىهو ابيلا انرشثأ ىتلا اهتسايس نم بناج اذه نآل ء رصم
 . طسوتملا ضيالا رحبلا قرش ىف ةفيعضلا ةينامنعلا ةلودلا



 ١و

 نم ةجرد ىلإ مايآلا هذه ىف اولصو دق اوناك كيلامملا نكلو
 ىلع ليوعتلا وأ مهيلع دامثعالا ابعم لاحتسا ىونعملا طاطخنالا

 مييلع تحلطصأو مههوجو ىف ثدوسا دق ايئدلا تناك « مثدوبع

 الو لوحلا نم مل دعي لف مهفرش ةيسنرفلا ةلملا ترسكو ثادحالا
 داكيال , حايرلا بهمىف ةشيرارحبصأ امناو ؛ ىضم ايف ناكام زكرملا
 مهروعشنأل «هل اوبيجتسي ىتح هتقادص مبيلع ضرعيو دحأ مبيلا ددوتي

 ىف ابفصل مهيذجت نأ ةيسفرفلا ةسايسلا ىلع لبسف ءاغلاب ناك فعضلاب
 «سيسل هويسملا لوصول ىلوآلا مايآلا ف ثدح منايحألا نم ريثك

 . 18٠87 ةنس سطسغأ ىف ةيسنرفلا ةموكحلا لبقنم رصم ىلإ السرم
 ًاغلاب ًافسأ كبلا ابيف فسأ ةلباقم كب ميهاربا نيبو هني ترج ذإ

 زيلجنالا عم مهتالماعم نآل ع ةيسنرفلا ةلملا اومواق ذإ كيلامملا لهجل

 لك زاجنال نودعتسم نرآلا مثو « مهنيعأ تحتف دق كارتآلاو
 ماششلا اوحتفيف ةعاطلا مهيلعو رمأي نأ هل نا » نويلبات مهنم هديري ام

 اياعر رم اوحبصيو ةرهاقلا ىف اوقبي وأ « رصم نع هل اولذنيو
 ىف ىفنلاب نوعنقيو هلك اذه نوكرتي وأ نيصاخما ناطلسلا

 ىّتح ةرهاقلا ىلا هلوصو دنع الفاح الايقتسا هوابقتساو )١( « ديعصلا
 رصم ملستل ةربدم ةرماؤم ىمآلا ىف نأ ارتلجنا بودنم ىحأ»

 تادهاشملا ءىنت اذهبو . كلذ ىلع لدن ابلك نئارقلا تناك ء اسنرفل

 هئيجيو « لفاحلا لابقتسالا اذه سيسلد لابقتسانإو , ةماعلاو ةصاخلا
 ىسنرف سايل ىف ةمدخ هراهظا مث هءارو هتلئاع اكرات لحم ىلع رصم ىلإ

 "تشم - ىزيلجنالا بودنملا بذكي ملف » ذيفنتلا .دبب رذنيل
 ببحتي نأ لواحو « رمألا ىف هيلإ ثدحتف ىسيدرللا ىلإ عرسأ نأ »
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 ةيكواع ةرماظم
 نييسن فلل



 كيلامملا رف

 ىسيدربلا كب نامثع

 لإ! الاس

 . ايفاك نكي ل ببحتللا اذه نكلو ع ةعمس اسنرف فالحأ أوسأ ىلإ
 )١( . ممصتلا نم مفأ ًائيش ىسيدربلل مدقي نأ دبال ناك

 ةرثك تناك ع لاملا وه هيلإ ةجاحن كيلامملا ناك ىذلا ,ىثلا اذهو

 ةجاحلا ىلإ مهب تبتنا دق ءادعألا عامتجاو بورحلا رتاوثو بئاصملا

 ملو .. مهسوفن.ىف ًارثؤم اءارغا لاملا حبصأو , غلابلا زوعلاو ةديدشلا

 كيلامملاداعف ىشرلارثنيولاملا عزوي ًاشنأف . اذهمبف نأ . تتسم ثبلي

 نيأ نكلو همصخ دلقي نأ دارأو ءاسئرف بودنم اذه طخسأف ؛ هيلإ

 مزاللا لاملاب هدمت نأ عيطتست ال ةسلفم ةيروبخجبا ةموكحو لاملا هل
 .. ! مثدو بسكيل كيلاملل ابمدقي رثلا الإ همامأ دجب لف ءرمالا اذهل

 نقلا ةصيخر تناكو بئارضلانم ةافعم هعساب دالبلا ل خدت رخلا تناك
 ممتسي ملو اهلاعتسا ىف سبسلد فرساف ؟ريثك اعيش ةموكنحلا فلكتال

 كيلامملا هيلع ددرتي كانهو ٠ تّحسم لاق ام اناح هراد ىف لعحجي نأ

 هنكلو ءاسنرفيو هب نظلا نسح ىلا مهديعيو مثدو بسكي نأ لواحيف
 راقتحالاو كيلاملا نم سأبلا ىلا اريبخأ رم“الا هب ىهتتاو حلفي مل

 () . ملاظ كولو عشج بغاشم : هلوقب هفصوف ىميدرإلا

 العش دق وجلا ناك , تاروانملا هذمل حاترم ريغ ىسيدربلا ناكو
 وأ مهافت لكب هسفنب موقي نأ ديري ناكو ندنل ىلإ ىنلألا رفسب هل
 لاصتالا لواح ناك سبسل نأ ربظيو , كيلاملا نع ًابئان فلاحت

 نلعأف ءادملا مهأدابو مبيلع طخس نأ كبلي لف , نيرخآ كيلا
 اذهو . .انومتدرطو انومتدرج دقل » الئاق نييسنرفلا ىف هيأر ةحارص
 00 .. . كل انركش وهو ( ءادعلاو عادخلا فقوم ىأ)

 الإ و ص ردصملا سقت 0(

 م١ ص ع ةيرصملا ةلأملا ةأهثنع بم ناريلات ىلا سيبسل نم باطخ نم ()
 ةحفصلاو ردصملا سفن 6



 ميس ]ع سم

 ةريح ىف لأسو جرح فقوم ىف هسفن دجوو سبسلد لشف اذكه

 ١ بهاذملاك لت طسوف زاحني نأ ةلودبودنم عيطتسي ىحاونلا ىأىلإ 0

 رصم ىف ةماقالا هعم قطي مل ادح هب غلب سأيلا نإ لب « « ةفرطتللا

 . اهنم هلقنت نأ نيرهش دعب ةموكحلا ىلع للأخ

 بودنم راصتتا ناك . زيلجتالل مثدو ىف اوقدص كيلامملا تيلو

 كر جرحت هب ركمي ناك هنأب ىبيدربلا فرتعا ذإ ع طقف ةعدخارتلجنا

 لمأ ال نأ اونقيأو « اعيمج بناجالا كرم لب رخآلا وه تس
 ًائيش اوبحسناو , برطضملا مضخلا كلذ طسو ىسايس ذوفن ىف مهل
 مهنأ اسنرف بودنم فرتعالب ؛ ىسيدربلا ريغناديملا فقبي ملو , اًئيشف»

 بلق ىلا فوخلا برستو « نامآلا امئاو ىسايسلا ذوفنلا نوبلطيالا

 ةمواقملاب دهم ديال هنأي هلئاسر ضعب ف ثدسصحو هسفن تم

 وه هدحو بجاولا نأب فرتعاو ع ةوقلاب هلزنم ماحتقا ةلاح ىف ةحلسملا
 . ةنيبملا ةلماعملا هذه لثم لوبق ىلإ هرطضي ىذلا»
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 نم دالبلاب جرخم لجر نم ديال ناك ةبيصعلا فورطلا هذه ىف
 قدصت ىتلا خييراوتلا نيناوق نم نوناق كلذو « ةيراضلا ىضوفلا هذه

 رمآلار خآى هت ةيلهأ بورحو ةيسايس ىضوف لك : نايحآلا نمريثك ىف
 .ةيروتاتكدلا نلعيو ءودهلاديعيو لاخلا ىلعرطيسي ىوق لجر روبظ ىلا
 امور ىف بازحألا نيب ةيلهالا برحلا ىضوف نم رصيق ربظ اذكه:
 ليبق مالسالا ىط وف نم نيدلا حالص وءاسنرفىفةروثلا ىطوفنمنويلبانو

 . هانفصو ىذلارئاثلا راوفلا لجرملا اذه ىلع دمو , ةيبيلصلا بورحلا
 دوجو مدع نم هتشهد نسليو لنولوكلا ىدبأ 188 ةئس ىف

 () كيلامملا مواقيو دؤنجلا نمةقرف دوقيل بومط بوهوم ىوق رطاخم

 () 11لدمم : 1115ه هك طع 8ءئانقط يور م. 4
 1 ملا ص ع ةيرصملا ةلأسملا ةأهن نع

00 

 ةلاحخلا مقاغت

 ةرهاقلا ىف

 ىعدتست فررطلا

 ىوق لجر روبظ



 نوعقوتي بناجلالا
 ىوق لجر ررهظ
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 .ريغ نم رصم نإ » لوقي ١8.4 ةنس ةرهاقلا ىف ناك كيرمأ بتكو

 (١)«بيحرثلاب ؛ لب اقيس مدقتم لوأو «دي دج سيئ ر نما ديالو سيئر

 لالتحابالا جرتع كانه نكي مل هنأ » لابرغ ذاتسألا لوقي ام عقاولاو

 كيلامملا ناك. ةطلسلا ىلع هئاليتساو حرممملا ىلع رطاخع ر وبظ وأ ىبنجأ

 ..نعو ماقم نم مهل ناك ام دادرتسا نع امام نيزجاع ةليلقلا مدادعأب

 .نم اددج ادونج اوبلحي نأ مهتعاطتسا ىف نكي ملو : كارتآلا درط
 (7 . رصمملا ناييصلا لاخدإ مرح دق ىلاعلا بالا تال ع قرشلا

 روظي نأ ديال ناكو ع هيلإ اويهذ ايف بناجألا ءالؤه ”ىطخم '

 بتوكردي اونوكي مل عمنا مهؤاست ىف قح لبع اوناكو « لطنلا »

 .مويلأ ائيشن ًائيش مدعي لشأو نييرصملالوانت ىذلا "ىداحلا روطتلا اذه

 رعع لياجلا خييشلا هيلأ ىهتنا ام لالا ةعيبطب نوابجم اونأكو ؛ دوعوملا

 .نكي لو ء ثداوحلا بقريو لاوحألا لمأتي هلزتعم ىف وهو مركم
 اذه نأب مبماع امو ... هسفن ىف ةيناثلا ةرعاقلا ةروث رثأب أبن مهدنع

 .مهطاح ءوسو مثرشش هل لجتو « امان اسأي كارتاألا نم سي دق لجرلا
 .فيكو « ةروثلا هذه مايأ هب اوربظ ىذلا *ىسلا فرصتلا اذه نم

 ,نييسئرفلا رائ نولصي مموكرت مث مهنارين اواعشأو نيبرهاقلا اوماقأ
 رمآلا مهل بتتسا اذا ىتحمبتوقب اوناعتساومبم اوردغ فيكو « ةيماح
 ,ضرفو نينمآلا ىلع ءادتعالاو تويبلا بهن الآ لمع مهل نكي مل

 روطتلا اذهب ملعلا ممل نيأ .. باذعلا طوس سانلا ءالصاو تاواتالا
 مدعت مايالا تناك ىذلا نئمطملا ”ىداهلا لجرلا اذه لمش ىذلا مظعلآ

 رذنتو « نافوطلا معي نيح دالبلا صالخ هدب ىلع توكل هنو
 5 ميظعلا ءالبلاب ريداقملا

 بيمسرد ما, ( هلملام يقارتلجنالصتق ) لور ردتسكلا يملا ىلا ىكيمأ لجر باطخ نم )١(
 , ةحفصلا سفن قباسلا ردصملا ص ال١ ه6 ةنس

 ه1 ص ع ةيرصملا ةلأسملا ةأشن 0
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 ناكو « نيملا كلذ ىف نيبرصملا ساسحا سح ناكر مع نأ كشال
 . ديزت ل ةداي ز اهدعب سيل طخسلا نم لاح ىلإ مهب ىبتنا دق ءاقشلا رتاوت
 لكيئاصملا ىلاوتتو بلطلا مهيلع دادزب كلذ عمو غلابرقف ىف اوحبصأ
 هءابلع الا همامأ لاخلا ةعيبطي بعشاادجي مل . ةداوه الو ةمحر الو موي
 . مالألاب هردص ءانو قيضلا هب دتشا املك مهلا اجلي نأ دوعت نيذلا
 مالي ًاساسحإ مرثك أو مهفرشأو .ادلعلا ءالؤد سأر رمع ناكو

 ناكو ع هلمع هيلع ىغبني امو هبجاوي روعشلا مامت رعشي ناكو ع نيب رصملا
 عمق . ابرق تاب راجفنالا نأو ديدشنايلغلا نأب اقداص اساسحإ سحب
 . ةيضاقلا ةبرضلا برضيل فورطظلانيحتيثيلو هدب ف نييرصملا مامز

 روطنت فقورظلا نا . راظتنالا هتعاطتسا ىف ناكأ . ..1نكلو
 بعشلا اذه.ى هللا نوقتي ال كيلامملا ءالؤهو , عقوتي ناكام عرسأب
 ىف نوعريالو ةمحر مذخأتال كارئآلا مم ءالؤهو , نيكسملا لزعألا
 ىعسلا نم ديال . . لمعلا امف . . مالسالا عرشو نيدلا ةمرح متاياعر

 . لمعلاب ليجعتلاو

 ةسايسلابهل لبق ال ًانيدتم اهبقف اشيش ناك امإو ايسايس سع نكي م
 ال رهاط فيرش لجر وهو ؛ ةديعبلاو ةبيرقلا اهتابلقتو اهتارو انمو
 بعشلا مامز ىلع ضيقي هنإ . ليس ىأ نع سانلا ”صالخ "الا ديري
 نم صالخلاو جري هنإ . . لعفي نأ هاسع ام نكلو امامب هيلع رطيسيو
 ال هتكلو ذاقنالل ىعسي هنإ ع هسفن ناطلساا نم ال ناطلسلا ةالو
 ةامح الو ءابذعلا قلخ نم اذه سيلف . . اريمأ وأ اكلم نوكي نأ ديري
 5 مهحلصأ سانلا ىلع اولوب نأ مييلع نإ ؛ نيدلا لاجر الو عرشلا

 مهب تلام اَدِإ لظلا نيبو مهنبب اولوحبو , نيحلاصلا رزأ اودشي نأو
 ,تاوكلاو تاواشايلاو ةالولا نم ًاسْئاي, ريع ناك . نايغطلا ىلا مهسوفن

 حلاص لجر « مكحلاب هيلا دهعي لجر نع ًاثحاب هينيعب رودي ناكو

 ةرورضب رعشر رم

 ةسايسلاو رمح



 ىلع دمع روبظ أدب

 لع دمع تاكرح

 لوالا

 تااكج

 قطنم اذبف اكرت نوكي نأ دب ال ناكو . . نيدتم .. محر رداق

 ىتح ايكرت عاجلا نوكي نأ نم رفم ال . . مايآلا هذه ىف ةسايسلا
 . نيبلسملا ةفلطخ ناطلسلا بضغي ال

 نكي مل هنأ نظلا بلغأو ؛.وده ىف رومآلا بقري لجرلا اذه ناك
 هدونج سأر ىلع ناك ٠ مايألا هذه ناطلسلا وأ ةبالولا ىف ركفي

 بارطضا نابنسا هنأ ف كشالو ؛ رذح ىف لاوحألا لمأتي نابلألا
 أدبف ع ىضوفلا هذه نم صالخلا هيدي ىلع ناكول دوو لاوحألا
 . ديدش رذح ىف كرحتي

 نايلألا قيرفو ةيراشكنالا قيرف , نيقيرن كارتألا دنج ناك
 عيمجا ناكو ع ةناثلا ةفئاطلا سأر ىلع دمح ناكو : دودانرألا رأ
 نوأتفي ال اوناكو « بتاورلا مادعناو لاحلا ءوس رم نيطخاس

 ع مهئايلعل ءالؤه اوكشيف , نيك اسملا نييرصملا لع ميبضغ نوبصي
 . . لع دمشوىلاولا ىدل ءالؤه طسوتيف

 ةنطفلاب . ىلع دمج سحأف , مركم رمعو ىلع دش لباقت انه
 هنأو تلبقأ دق هتصرف نأب  ةرقابعلل زيمملا رصنعلا ىه ىتلا ةيداحلا
 ٠ . ..لمعلا أدب نأ دب ال

 عسانلا اوذؤي ال نأو بعشلا ىلع اودتعي ال نأ هدونج ىمأف أدب

 ساننلل اولوقي نأو ع هدونجو اشابلا لع بضغلاب اورهاظتي نأو
 هذهب ضر ملو , ركسعلا نحنو ةيعرلا متأو , معمانا » ةحارص
 «نيبرصللل اذه ءارع ةأف ع « ! كيلعالىريملاىلع انبتاورو ؛ ةبيرضلا
 هجنت راظناإلا تأدب اذكه .. نافرعلاو ركشلاب هنولباقي فطع ىأو
 صلخك هيلا رظنتو رابكلا لامآلا هيلع قلعتو , لجرلا اذه وحن
 .. فيلحو.

 ىذلا ىاحلا. كرتعملا اذه نم موس رو نالآلا جرخ اذكه



 دونجلا ىلع طغضلا دتشا ايكو : مهتالوو كارتآلا دنجلا نيب بشنيس

 اذا برحلا نم اصانم دحي الف «ىلاولا اورصاح مهتايترم رخأت دازو

 18٠7 ةنس سرام لوأ ىف ورسخ لعف اي ظحلا هفعسا

 ىذلا لجرلا اذهلالا ددجلا أجلي نم ىلاف  ىلاولا بره اذاف

 رفني ىذلا مكحلا لداسعلا ربظمب ربظي نأ ىلع صرحلا دشأ صرح
 تافرصتلاو لامعالا هذه لك نم

 هذه ىف ايلاو حبصي نأ عيطتسي ناك نأ ىلا نوريثكلا بهذي

 . ةيالولا ىف دهزلا رثآ هتكلو ةبسسانملا
 , ماحتقالا اذه رومآلا محتتقي نأ نم ىذأ ناك هنكلو

 نأ نم هلك رذحلا رذحو ء هريدت محيو هرومأ ىف ثيرتي ناك

 نع ىحتتي نأ ىلع امتاد رصأف ءناطلسلا لاجرو ناطلسلا بضغي
 . ةيلوكسملا نم رفي وأ ناطلسلا بضغ نم بربيل اما ع نادملا

 لمعيف تاواشابلا نم رصم ىف نوكي نم ةياوتب ىصوي نأ همه لم
 هذه ى ةرهاقلا نأب سانلا لعأ ناكو ملل ربدي مث عهتيالو ىلع

 بصني هيلع , ةهوفلا مامأ ناك ةيالولا بصنم نأوب ء رئاث ناكرب ةرتفلا

 دونجلا لبانق قلطنت هوحنو . . لظلا مهم دتشا نيذلا سانلا بضغ
 93 . تايطعأللا مبلصت ال نيذلا

 اذهب هنم قحأ اشاب رهاط وه . نابلأألل ريخآ دئاق كانه ناك

 بصنم لوبق فلخ مثاجلا رطخلا فرعي ال هتالو ءاشأب هنأل بصنملا
 دئاق رهاط نم صلخيل لع دم هيلا أجل رهام ًابولسأ ناك . اذبك

 ةل 1 كلذ دعب اوحبصيف , دونجلا ءالؤه ةدايق هيلإ ىهتنتىتح عنابلآلا
 ىذلا ىلاثلا داعلا مم كارتألا ءالؤم ناكو . هعماطم اهب ققحت هدي ف

 دقل . . اعط نويرصملا هلوآلا داعلاو , ىلع دمع ةوق هيلع تركنترا
 . فلخ نما هلرفح أشنأ مث , هنعىضرورهاط ةيالولبع نواعولمع

 اثاب رهاط



 اغاب دحأ

 كيلاملاو ىلع دمج

 هس إ!خاس

 فوكو « نيرئاثلا دونجلا بلاطم بحي نأ رهاط ىلع ناك
 نيأو ع نيك اسملا لزعلا نييرصملا نيبو مهنيب لوحي نأ كلذك هيلع
 لظ ريرش لجر وهو . نيفرطلا ىضريو نيضيقنلا نيب عمجي نأ هل
 اديو « مايآلا هذه ةعئاش تناك ىِتلا ىضوفلل ازمر هفكحو هتامح لوط

 هرمع لاط وأ » و توملا ىلع تفرشأ ىلا ةرهاقلا قنع طفضت ةديدش

 . قربجلا لوقي اك « لسنلاو ثرحلا كلهأل كلذ نم رثكأ

 (181 ةنسرفص ؛ ) 10 ةنس ورام مه ىف .. لطي مل هرمع نكلو
 فرصو ,ملظلا عفر ىف هاثدحو اغأ ليعامساو اغأ ىسوم هيلع لخد
 . كايشلا نم هايمرو هسأر اعطقف , ىنأ لاملا نم رخأتملا

 .نرغأ ةرسنادملا العو

 ةنيدملا ىلإ هقيرط ىف رصمب رام ثلاث اشاب اذاف ىلع دم رظنو
 نم غرفي ىتح نوتآلا ىف عضوي ال مل . .ايلاو ماقي ال ملف . . ةرونملا
 . .ايلاو اشاب دمحأ مقأ اذكمو . . هرمأ

 فرعي ناك. . مايألا هذه ىف اداج لمعي ناك ىلع دمع نأ كش ال
 ءاضقلا نم صانم ال, . رخآ نم ىضوفلا هذل دبال هنأ قثاولا نافرع
 مث ءالؤرف ؛ اهمراجم ىلإ رومآلا دوعتو لاحلا أدهت ىتح اهرصانع لكىلع

 اشاب دونجلا لك أ اءلك , مهضعيل نوكورتم هدونجو ناطلسلا ةالو

 ىبتني نأ دب ال . . هواكأي نأ نوثبي الف . . رخثآ اشاب مييلإ مدقأ
 . مثريغ مامأ ىجلا ولخيف .. ماياألا نم اموي تاواشثابلا

 ءاقتا نم رفمال ناكف , بناجلا بابم ابوقارصنع كلاملا قب

 ثداوحلا ةلسلسو اهب أادبت ىتلا تاقلحلا لوأ تناك مهل ديكلاو مرش
 ابيلا انرشأ ىتلا نينابلأللا ةروث ىه « ةطلسلا ىلع هضبقب تبتنا ىتلا

 ىتح كلذب نوعماستي كيلاملا دكي لف ءاشاب رهاط لتقمي تبتنا ىتلاو
 ةطلسلا باعصأ نوحبصيس مهنأ ىلع دم دجوو :نادملا ىلإ اوزفق
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 نم ممرش قتيل ميفلاحو « هدي مهل طسبو عرسأف . مآلا لوأو
 نآلل , ةئيرج ةوطخ بتناك » ع ىرخأ ةيحان نم مهل ربديلو ةسيحات
 وهو ) ىعرشلا امئابلا ناكو ىلاعلا بابلا رظن ىف ةاصع اوناك كيلامملا
 لاز ام ( ةرهاقلا نم هبوره ذنم طايمد ىف نيحلا كلذ ىف ناكو ورسخ-
 رهظم لك ىف دهزلا ىف ةرابملا لكارهام ( ىلع دمع ) ناكف , دالبلا ىف
 0) « ديدجلا ماظنلا ىف ريك بيصنب ةمهاسملاو عرش ريغ

 مالا باحصأ اوحبصيل ةصرفلا هذه اوزهتينأ كيلامملا دارأو
 ىلع اولظي نأ لاحلا ةعيبطب مبيضري نكي لو ءدالببلا ف ىبنلاو
 هب نودرطي « اهيلع اموجه أوربدف ةرهاقلا جراخ ىنلا نم لاخلا هذه

 نم كيلامملا لخد مث نمو . وجلا ممل واخيف هنولتقي وأ قرتلا ىلاولا
 ع برملاب امشاب دمحأ عرسأف كب ميهارباو ىسيدرإلا مبسأر ىلعو ةزيجلا

 ةمواقلل ةيراشكنالا "بهو . ةليلو 200007 مد ملغ
 نم كارئالا ةالولا ديرجتل ةحتاس ةصرفلا ىلع دم دجوف «, كيلامملا
 اودرطف ع مهنم صلختلا ىلع كيلامملا نواعم ةيراشكنالا مو . مهتوق
 مرام بسح نامآلاب م 0 ىدانملا ىدانو ةرهاقلا نم.

 . « ىلع دمج اتيدنفأو ةيالولأ ك اح كب مهاربا

 نكنت مل ع ىنبن ام دعبأ ىلإ رمآلا ىف راس هنأ دجو ىلع دمت نكلو

 ناكام]و «ىثلا ضعب ءاوزنالا ىلإ هتزفح ىتلا ىه ناطلسلا نم ةيشحلا
 نلعأ دل ,دالبلا كاس ىدق تحن نككي ناكرب ”ىأملعلا قح معي

 داز دق نييرصملانأو سوفنلا ىف لفت ةروثلانأ مركم رمع هقيدص هيلا
 لكب نوكتفيو ام اموب مامآلا ىلإ نوطخيس مهناو . نيثباعلا ثبع مب
 ضب عجارتي نأ لعد دمحم ىأرف . اكواموأناك آيلاو مهمامأ هنودحي نم
 5 نيلخادلا عم اطخ ع . هلروث نع ادن ناكربلارجفنا اذإ ى ؛ ,ىثلا

 مارب ص ع ةيرصملا ةلأسملا ةأع )0

 ىلع دبع انيدنفا

 رمع نيب قافتالا

 لع نمجو مرك«



 ىقل"الا ةدوع

 ريلجتالاو ىقلأالا

 نم ىفلالا ةدوع

 ارتلمناىلا هتلر

 ل

 .ىلا ةبقاعتملا ةعيرسلا ثداوحلا ةلسلس كلذب تأدبف ع سانلا قاهراو

 5 ىليعدم ةيالوو ةبرصملا ةروثلاب تبتنا

 هنأحر نم ىفلآلا ةدوعب ىلع دعو ىسيدربلا عماست ءانثاأللا هذه ف

 « ارتلجنا لإ بهذف زيلجنالا دوعو هتعدخ تناكدقو » ع ارئلجنا ىلإ
 .تصنب الو ممءارأ عبي 3 ظفحت نود مهل ًاصلخم ديعب نمز ذنم ناكو 0

 هنيب ةيرس ةدهاعم نع تاجنا دق ةلحرلا هذه تناكو « (١)مهحتاصنلالإ

 .ضيبلا نيرحبلا ”ىقاوملالتحا ىفقحلا ارتلجنال نوكينأب ىنتقت مهنييو
 .ةرازولا تناكو.دالبلا ف ةطلسلا ب امصأ كيلاملاحبصأ اذإامقلاح فر محألاو

 . (2ىلاعلابابلا مامأ « ىنلألا » ابعبات ةيضقنع ةوقب عفادت ةيزيلجنالا

 هقدص ىلع لدتال قئاقحلا تناكناو ىأرلا ذه ىعفارلا ذاتسالا ديؤي

 هدالب اوفرع دق » مهنألل زيلجنالا لع ردصلا رغوم قلألا ناكدقف
 داعف ريثكلا ريخلا هبنوونيال مهنأ سحأ دق ناكو « ٌمامعأ ول ىثمتيو

 .بودنم لوب ردنسكلا ريسلا ىأر وه كلذ , مبيلع طخس هسفن ىفو

 بص امر « نورحم ريرش ه هنا ىنلاألا نع لاق ىذلا ,هطلام ىف ارتلجتا

 نوكيل تعسف هنم ديفتست' نأ تأر ارتاجنا نكلو « ارتلجتال اودع

 امدح ىلإ - فرعت تناكامناأل ةفلاحلا هبشياموأ ةفلاحم اهنييو هنيب

 . لامعأألا نم عيطتسي ناك ام رادقمو لجرلا اذه ناطلس ىدم

 .ةنيفسلا هب تقللأو . ندنل ىلإ ةبيرغلا هترايز رم ىفلألا داع

 نم ةريصق ةرتف ارتلجنا ىفحارتسا نأ دعب رصم ”ىطاش ىلع ةيزيلجنالا

 ةةموكحلا نم ةوعدبال ؛تاويتسلارنجلاعم اهيلآ لحر دق ناكو ؛ نمزلا

 0 ةلعموهتم : آن عربماع دهمان !][هطقسعل ىلوث 1* 5
 5١ ص ع ةيرصملا ةلأسملا ةأهن نع
 (6) لد مم : 1115:هأنم لع 3[هطهصسعل كلر 1" 2
 ١ ؟١و ص عقياسلا ردصملا سفن نع



 هاا حج

 هترايز نم فوخت دق , تراويتس ناكو : اهنم بيحرت وا ةيناطب ربلا

 .هذه ىف هتموكح ىأر فرعي ىتح نمزلا نم ةرتف ةطلام ىف هلزنأف

 ىف ندنل لصوف ارتلجتا ىلإ باهذلاب .كلذ دعب هل حمس مث : ةرايزلا

 , ارتلجتاو ايكرتىف ًاريثك قلق هترايز تراثأف . (1)١م. ةنسربوتك أ

 ةرايزلا ذهل نوكب نأ اوفاخو ارش اوسجوأ دقف كارتالا امأف

 قلآلا نم اولبقي نأ مهنأ مه اودكأو زيلجنالا عراسف « ىسأتس ىبعم

 ناك هنالل , كلذدسفن ىنلأألا دك أو  ةينامثعلا ةلودلا ىلع ررض هيف اعيش

 هب عاقيالل ةيعاس فك نلو , هترايز نع ىضرت نل ةلودلا نأب سحب
 دو بسكب ىألا عقاو ىف هسفن ىمي ناكو ؛ هنم صالخلاو

 نم رفن لاب لغشي نأ ءام ةظحل ىف عاطتسا لب ع مهنظ نسحوزيلجنالا

 ( ريكفتلاو سردلا عضوم ةيرصملا ةلأسملا اوعضوف زيلجنالا ةساسلا

 عورشم ىأ ذ-فنت ضرتعت ىتلا بعاصملا اوردقف اوداع مهنكلو

 طخسو نييسئرفلا بضغ اوردقو « ةيرصاا ةلأسملا ىف لخدتلا

 ةيانعلا نع اوقكف . كلذ نع أشنت ىتلا ةديدعلا لك اشملاو كارتألا

 لعلو : ايدج هتتواعم ىف اوركفي ملو , هل اوعمتسي ملو ىنلاآلاب

 اريك المأ هترابز ىلع الو هيلع قاعت نكت مل ةيزيلجنالا ةموكحلا

 تناكذإ « ةكيلام نم دعو وأ هنم ىأر ىلإ ةجاحي نكت مل اهنأل
 ىلع ةرداق ىهف «هعم نواعتلا فريخ كاتهناك نا هنأ ةفرعملا مامت فرعت
 وه امأ عندنلب هدوجول ةجاعالو امس فترصنيفوهوفتواغم لعل وصلا

 شيحي سفنلا ىني ناكو , ضي رعالمأ ةيناطيربلا ةموكحلا ف لمؤي ناكف
 ةدايسلاو كارتألا ىلع ءاضقلا عيطتسي ىتح ع هنم قفني لثاط لامو ىوق

 اددرت ةيناطيربلا ةهوكمحلا تددرتف « ىسيدربلا كيلامم نم هئادعأ ىلع
 لابذأ رحب رمالار خآ داصف هلامآ تبيخو ع هبلاطم ىلإ هتباجاىف اليوط

 ؟او ص ع ةيرصملا ةلأسملا ةأقن (0)

 كارتأالا فوخ
 ةرايزلا هذه نم

 ,ىفل الاو زيلجتالا

 ريطتالاو ىفلأالا



 ةدوعو ىميدربلا

 ىفلالا

 ىف ىتبجلا ىأر

 ىغل الا

 ل وإلا

 ابليوأتو ةرايزلا هذه ىنعم ىف نيخرؤملا نم ريثك أطخأ دقو ؛ ةبيخلا
 نم » ذا ءاهيلابسنت نأ فاصنالا نم سيل ةريثك جنات ابيلع اوقلعو

 برغأل اساسأ تناك اهنآل ليصفتلا نم .ىثب ةلأسملاهذه جالع بجاولإ
 ىلع دمم ىخرؤم لك هنع ذخأو  ناجتم بهذيف , بهاذملاو ءارآلا
 بهذف نيلجنالا دوعو هتعدش » ىفلألا نأ ىلإ - كلذ دعب اونأنيذلا

 مثءارآ اعبتم , دح ريغ ىلإ محل ًاصلخم نيح فم ناكو ع ارتلجتا ىلإ
 *ىداب ىف باحرتلاب لبقتسا كبلا نأ عقاولاو . « مهحتاصنب الماع

 رابخالا تدرو اهنيح ريغترمألا نكلو , امان الامها لمعهأ مث ءرمألا

 ةياعرلا عضوم ى رخآأ ةرم ىفلآلا حبص'اف ع ةرهاقلا كيلاملا لوخدب
 ىف ماقملا هل هللا دارأ ام لجرلا ماقأو . للا .. . تاباسحلا هل تحتفو
 داع . 8 لمأ وأ دعو هيزعبال نيديلا رفص اهنم داع مث , زيلجتالا دالب

 ىرت سمت همدق داكت الف 6 انركذ م نوكس ىف رصم "طاش لع قلل

 ترشتنا دق تناك هلتقب سماوأالا نآل » ءافتخالاب عرسي ىتح رصم
 . ىلربجلا لوقي م« ناكم لك ف

 ديدجلا مداقلا اذهنم ةفيخ . ىلع دمح لب  ىسيدربلا سجوأ
 !:كحردأ نم رخآآ وهو » ءاكذلا ديدش ًازانم الجر ناك هنأال

 روم الا بقاوع ىف ًارظنو ةحارصو ةمابش نييرصملا ءارمأالا نم
 مهتلود تلحمضا هتومو : هساج ءانبأ ىف اديرف هسفن ىف ًاديحو ناكو

 ىف اولازامو , مهقرفت دازو , مهتكوش ترسكناو مهتيعمج تقرفتو
 اوضرقلاو ةيار هدعب ممل ىقت لو , راغصو ناوهو ةلذو رابداو صقن
 ىفل الا ناكو ٠ ىتربجلا لوقي اك« ةيابنلا ىف دالبلا ىصقأ ىلإ اودرطو
 نم هل الو ةعاجشلا ىف هتيصدعبو هتيسورفو هتمابشل سانلا ىلإ ًاببحم

 هصتخادقو 1 امظع ًاريدقت هردقيو هبح ىربجلاناكو . ةيصخشلا ةبايملا
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 لجلو , باجلاىوقلا كواملا اذهل هبحب هيف رعشن نيزح ليوط ءاثرب
 ةيهاركلا دسشأ ىسيدربلا ناهركب اناك نينثالا نأ ىلإ عجار كلذ

 . لابرغ ذاتساالا لوقي اك كلفلا لع ىلإ ليملا ىف ناكرتشيو

 ىلع دمح لعلو « هسفانم لتقل لاجرلا ذافناف ىسيدربلا عراس اذهل

 كثيرت نود ةديدشلا ةوادعلا هذب: لالا ”ىجافي نأىل] هعفد ىذلاوه

 ةرتف ًايفنتع لظيو هبجو ىلع ميه نأ نم ادب لجرلا دحب لف « راذنا وأ

 . نمزلا نم ةليوط:

 تبتنا رصم رومأ نأو هل الخ دق وجلا نأ ىسيدربلا بسح اذهب

 ىوقلا لجرلا اذه هبناج ىلإ ناكو ع نيتميركلا هيدي ىلإ هللا دمحت

 ىميدرإلاىأ  وهناكو « ًادئتم ارباص هتياهن هلربدي نهذلاعساولا:

 ىلع لبسف الاب هرييدن' ىلإ قلي الو ىلع دمه ةوق ىلإ نطفي داكي ال
 5 هنم صالخلاو 0 عاقيالا ىلع دمحم

 نيماع نم لقأ ىف ىهتنت ىنلا ةبقاعنملا ثداوحلا ةلسلس أدين انه

 ىلا ىضوفلا هذهنمابصالخو ؛دالبلارومأ رارقتساو ىلع دمع ةيالوب

 نأ لوقعملا نم نكي مل ذإ « ةيضاملاا ماوعالا لاوط اهدوستا تلظ»

 كيلايملا ىهو بارطضالاو داسقلا لماوع تلاز اذإ الإ وجلا وفصي.

 ( رومألاب مايقلا نسحت ةديد مج رصانع ابلحن تلحو « كارتآلاو.

 مثاردب دالبلا عيبت الو ع ثبعت الو مواسنال . ةصلخم ةداج لمعتو»

 انعبتت ىذلا ىرصملا رصنعلا ىه ةديدجلا لماوعلا هذه ء تادودعم.

 هجويس ىذلا ىلع دم مث , ليصفتلا نم ءىش ىف ةوقلا وحن هروطت
 . نوكي هجو نسحأ ىلع هنم ةدافتسالا نسحو رصنعلا اذه طاشن»

 بسكلا تناك ىلا , ةيرصملا ةروثلا ىلا ىهتلن ىلا ثداوحلا هذه

 ىلع تبقاعت ىلا ةرئاوتملا رئاسلا نع نيءلسألا ىزعي ىذلا ديحولا'

 . بيصحلا نرّقلا اذه ىف ىالسالا قرشلا دالب

 كا ىسدرلا

 هن



 هيعل ىذلا رودلا

 لم دمع

 هس !4ب-

 ,لعدمج نأنم ةبلاغلا ةرثكلا هيلععمجت ام ىلعانه قلعن نأ بحنو ٠
 ةكرحوأ ةوطخ لكن أو « ماي.ألا هذه لاوط:اهدامعو ةكرحلاحورناك

 فيضت الو اهل ىنعمال ةغلابم كلت . رثأو عبصأ اهف هل نوكي نأ دبال
 هتسايس ىف ىلجتت امنا ةيقيقحلاهتمظع نآل : ًاريثيك أيش لجرلا ةمظعىلإ

 ةطلسلا ىلإ لوصولل هعارص امأ ؛ رصمل ًاللاو حبصأ نأ دعب هتراداو

 ف ثودحلا ريثكدراوتم ىمأف «ةياغلاءذه غولبل اهم ماق ىتلا هتاروانمو
 زاهتا نسحأ لجرلا نأ كلذ ىف لاقيام ىراصقو . ةيقرشلا خيراوتلا

 هنم تلفتال نأ ىلع صرحلا دشأ صرحو : اهتسايس مكحأو صرفلا
 ىوق هبئاج ىلا تناك . ءىثث لك نكي مل هنكلو . ىمآلا رخآ ةرقلا
 .ثداوحلا هجوت ىف سوسحم رثأ هل ناكاذإو هنواعتو هرزأ دشت ىرخأ
 .دئاق ناك هنآلل الو طقف ىلع دم ناكهناأل كلذ نكي ملف مابآلا هذه ىف

 ١ . نييرصملا فيلح ناكهنآل لب ؛ نيينابلألا
 .لعو دمحاو رهاطو ورسخ نآل آيلاو مبصأ هنأ بيرتب سيلو

 نود ةالو اوحيصأ ديش روخ مث ىرخأ ةرم ورسخ مث لرئازجلا
 ىلع ايلاو وأ قيرطلا ىف رام : ىرت اشاب دالباا ىف قبب مل . ةقشم
 .ىكرتلا وهو ىلع دم حيبصياال ملف , ايلاوحبصأ الإ انيجسوأ ةيردنكسالا
 ةاودال ةالو اوحبصأ دق ءال هلك ناك اذإ « دالبلا ىف قبىذلا ديحولا
 ريبدت وأ ةصاختي ر قبع ىلابصنملا اذهغوابل اوجاتحينأ نود رصم ىلع
 ,حبصي ىتح كارتألا نم رفنل ًادئاقو ًايكرت ءرملا نوكي نأ ى نكي ناكمساو
 عرك ذت ةصاخ ةسايس ىلعدمحل تناك اذاذ « مالا كلت ىف رص» ىلع أيلاو
 .ةرثؤملا ىوقلا عيمج ةيفصت متت ىتح ليوالا هثيرتو ديدشلا هرذح ىهف

 . نانئمطالاو ةقثلا نمريثك ىف مدقت تبتنا اذإ ىتح ةيرصملا ةيضقلاف
 نع ريثك ىف قرتفيال ايداع ًارمأ ىلع دمع ةيالو تناك اذاف

 ,عاطتسا اذالو مهيلع هتزيم اه. كارثآلا تاواشابلانم هريغ ةبالو
 ؟ اومزوثا ثيح ىف رصنلاو ع اورف ثيح ىف تابثلا



 د أناس

 وهو  اشاب رهاط ناك دقق «نايلآلا دنجلا دئاق هدحو وه نكي مل

 مل هتدابق تناك لب ١ دونجلا ءالؤدل ًادئاق  ةرتفلا ءذه ةالو لمتفأ

 ! هدونجل هسأر ءاقلاو هلتقو هلشف ىف ًابس

 ىف سمالاب نيمئاقلا نيب نم هتفطصا اسنرف فال كلذ نكي ملو
 ىأترا سيسلدورسملا نالوا . . ةعاسلا لجر هيف تدجواهنأل :ةرهاقلا

 ىسيل , هيف ىهام دالبلاب جورخلاورومآلا ةدايق ىلع رداقلا ل جرلا هيف

 ىف ةرهاقلا لصو اينيح سيسلد وينام ويسمملا ةمهم نع لاق نيح

 : 18.9 ةلس

 ” 11 دع 1ع ممغصتعم ز[مكهاس معد 0ع 61"1ؤ7ةكمدم 0ع

 11ءطعسعع ةارت, 11 37234 مماتع 20155100 0ع طعمعطعع عد

 كور مغع نم طمصسصع لع قمدعع قعر هيمودطاع لع مغممطاتع

 1”هملعع عم 6”5]عابدسغ ( 211 06قكان5 065 1261 د1طععق

 هممهوتععم 3 12 مماتقوسع ؟قةمجمتدءع). 11 هلع لتمأسعن6

 هع ةلمومملف 3 5هو عمان7 ع معسعم؛ ةةءطعسصعغ هلأ وذ

 غصاغ ماممعا “ : )0 

 « ةرقفلا مده نم ةيقابلا ةمسرلا تالسارملا هيفثت لطاب معز اذه

 دتشي ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو ناريلات ناك سفنلاب فرظلا اذه ىف ذإ

 ىأ بتجتيو:عازن لكنع دعتبي نأب سبسلد نطاوملا ىلع هيبنتلا ىف
 ' 0 .داللا نوتش ىف لخت
 "“ ننع 1ع كءمزنعم [رعووعمو 2مممنغع لهمك وذ ممللكع

 مغ ودعم لمده م065 ددنمعلك لم ءهطعأ 0616ةعسم مدع 12 ممم

 عمانذع 12 د3ععموع ءأ 123 ءنعممدمععللم» 00م6 11 عقغ

 ءةدمدطاعب 11 ة”ةمواتوسع 3 دع ءممعالتعن دمم ةدلصسع ءأ

 وجه ممقمممع عم ةباكئهممغ عمان ءأماذ 0ع داصصتدءعم لقسق

 لعد وينععا] عك ع5 لعسع مويأاعق ”. (7)

 : نع هتيم“ال ةمجرت نودب وه اك صنلا اذه تبثن نأ انرثآ (1)
 8ءالتعع : المع 18دصسنااع ظومعهتفعب م. 129.

 ردصملا يشن هيأ وام ص . ةءرصملا ةلأملا ةأنت نع

 رثأ استرفل له
 ىلع دمج ةيالو ث

 ةوعدلا هذه بذك

 صعأت اسنرف

 ةالاوع اهريقس
 كارتالا



 كيلاملا عم

 سيسل ىأر

 لع دمع ىف

 مس 1 756 نم

 .نوكشب هيلإ دهعي لجر نع ثحبلاب ًاقلكم نذإ سبسلد نكي مل
 همارتحاو ىكرتلا ىلاولا ىلإ ددوتلاب ًايمسر ًافلكم ناك امتاو , دالبلا
 ,مدعو تاعزانملا نع دعبلاو . ىسايسلا هماقمي ةقئاللا ةلماعملا هتلماعمو

 . . رومألا ىف لخدتلا

 .ةفصب ولو  ىعس, ناكهنأ لع لدنالابلكس يسل تافرصت تناكو
 .لصو ةادغ كيلاملا فلاح دقف ع ةياغلا هذه كاردا ىلا  ةيصخش

 زجع ةرتق اذه ىلع ثيل دقو « اليلج الافتحا هب اولفتحاو ةرهاقلا

 .ىحاونلا ىأ ىلا » :ةريحف لءاستو . ليس ىأب لخدتلا نع امامتاهدعب

 < ةئيابتملا بهاذملا هذه طسو ىف مضني نأ ةينجأ ةلود لثم عيطتسي

 دس رظني ناك . هدراوم ةلقو هعاب رصق نمت قولا لوط وكشي ناك لب

 .نأ ىسع امب هتموكح هدمت ىذلا ارتلجنا بودتم تس رتسالا ىلا

 ,ءانلقاك را عزوي أشنأ  لاملا نم امام سكي, نأ دعب و . لاملانم هجاتحي

 . ريدقت لقأ ىلع هدوجوب اوفرتعي كل كيلامملاو نابلألا ىلع

 جرخوهفقوم جرحت و لشفدقل , اذه ىف قفورهاملا نطاوملا تيلو
 هنأ نود اهقري وهو اهارجم ىف رومآلا تراسو ءامامت هدي نم رمألا
 | .ىربال و لع دمحم حلات يال ناك هنأ ديؤي ام انيدل لب ,رثأ ىأ هل نوكي
 : هتموكسحل هلسرأ باطخنمهيف هيأر كيلاو ءرك ذل! قحتس اكيش هيف

 هبابلا ىدل ابطسوتو اسنرف ةيامح بلطي نابلآلا سيئر ىلع دمع نا د
 نم رثكأ سيل هعورشم نأ امدقم كل دكؤأو )١( ىلاعلا

 نأ نم مغرلا ىلع نكلو . ىلعألا ديسلا ممبصي نأ وجري هنأو . لايخ
 الو ,ربظي ايف انل مضنم هناف , هئارظن نم ةيشحو لقأ لجرلا اذه

 ,ىتلا لئاسولاو ةيالولا هتاقترا لبق ىلع دمح تافرصت ىلع اهتلالدو اهانعم اطل ةرايع ءذهو 0(

 نم كيلاملا هلمفي ناك اعفلتخت داكتال اههوجو ضب نم سب ىهو م كلذ غولبل اهذختي ناك

 , كارتالا نم مئاد رذوريلجمتالاو نييسنرفلا نيب بلبذت
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 فاتك او لييسلا اذهل عورشم ميسرت ىلع ةردفقلا هيدإ نأ دقتعأ
 رييدتلاب هل حمست لاح ىف سيسند نك لهو « )١( هقيقحتل لئاسولا

 داكيال انيكسم لجرلا ناك اذا معزلا اذهب هيلظن انلعل ء ططخلا مسرو
 فقرتعادقو : هسفن نع عافدلا نع امامت رجعي داك دقو ع هيمدق ل بع فّشي

 نيبو ىنيب ام حالصال تايحمضتلا نم هتلذب ام نإ » لاقف كلذب وه
 كلذ دعب امأ . طق نالا ىلا « نآلا ىلا قدقتأ دق نابلالا ءاسؤر

 . اهلا راشأ ىلا تايحضتلا امأ ٠ تابثلا وأ ةمواقملا ىلع هل ةردق الف

 . باس نود ابقفني ناك ىلارتلا - لابرغ ذاتسالا ل وقي اكس ىبف

 بودنم تّسم هيلا قفو امل دسحلا هبلق لكأي ناريغ لجرلا ناك لب
 ارتلجناو هيطعأ ام فسآلاعمىدل سيل » لام نم هيدإ امل ضفبارتلجتا
 (0 « . ..ايادغاو بهذلا رثست

 ىأ - لجرلا ركفاللك ةروثلا تبرتقاو فرظلا بصعتسا الكلب
 س ليحرلاوف ةعاسلال جر رايتخال رصم ىلا ل سرأ ىذلا اسذرف بودنم
 ىلع نييرصملا ةروثب لاوحألا رداوب تردنأو رمآلا جرحت اذا ىتح
 عمج ىلع دم هيف ربظ مساح فقوم لوأ ىهو - كيلاعملا
 . عاطتسان اهسفنذقني هحش رماكرات ةيردنكسالاىلا لحر وهعاتملجرلا

 لب دب ىلع دم ةيالو ىف احل نكي مل ء ناديملانم نذا اسنرف جرخت
 . نييعتلااذبب ىضرت نكت م

 ؟ . تبث اذأملو . . ىلع دمحم رصتتا اذامل تذإ

 . مهقيدصو نييرصملا حشرم ناك هنآل
 : ليصفتلا كيلآو

 ١م... ةنم ربارف مب عراب ناريلت ىلا ىيملدا باطخ نم )١(
 مال( ص نى ةيرصملا ةلأملا ةأهن نع

 (م) 12 :ءعجمطاتعوم عمدلعماو مممبعمنعا طلع طوم

 عمم عومامع عمال, معمدطاتعوم ؟لئطنع لئ0 همم6 ةءءنمأع ةغ
 اكع دكع هأ 110150.

 سأل نيل

 ىلا رفي ىبعل
 ةيردنكسالا



 قاتلا يارب

 ىتفارلا

 ةيرصملا ةروثلا لح

 ةروثلا هبت

 ةيسنرفلا

 م١

 « ةيونعملا نييرصملا ةلاح ريدقت ىف ىعفارلا ليلجلا ذاتسالا غلابي

 ةروثلاب اوماق نيذلا نييسنرفلا نم لقأ اونوكي مل مهنا ىلا بهذيو
 تدبم ةديعب تامدقم اهلل تناك اسنرف ةراوث نأ ىمنو « ةفورعملا

 ناك « ًادج ةيوق ةيونعم ةلاح ىلإ اواصو ىّتح نييسنرفلل قيرطلا
 قوقحو ةاواسملاو ةيرحلا ءارآب ضرالا اوألم دق ةفسالغلاو باتكلا

 كانه تناكمتأ ىسنو ,ناهذآلاهيلإاوهنواسن رفدجمفاوضافأو « ناسنالا

 ةفسافلاو بادآلاو نوناقلاف ايندم املعت نيدلعتملا نم ةريثك فئاوط

 اوضافأو اهنارين اولعشأو ةروثلا اوداق نيذلا ْم كئلوأو .. كلذ ىلإ امو

 ةمألا ناك م“ . . خيراتلا فئامص ىف اهب طيح ىدلاد لالا قلأتلااذهاهيلع

 .. لاح ىأ ىلع شيج وهف ةيونعملا هتلاح نكنت امهم , ىطو شيج
 ىادقلا دوئجللو . . فورعم ىعامتجا رأ بوعشلا ىف ةيدنجلا مايقلو

 كانه نكي مف رصم ىفامأ . . قخمال ىذلا مرثأ ةيسنرفلا ةروثلا ف -
 ةروثلا ىلع قرجتو مهفلا قحرومألا مهفت ةليلق ةفئاطو مركم رمعالإ

 ىلإ هسفن ليمتال ملاع ء هلك كلذ دعب ريع ىأ وهو  ةضهانملاو

 ريكفتلا ىالسإ ناك هنا لب . بصنملا الو ناطلسلا وجربالو ةسايسلا

 لاصفنالا روصتي الو ناطاسلا لالظ ىفالإ نامآلا ىرب داكي ال

 هماقم ماقأو ًايكرتأيلاو علخ نأ ىلع هتروث ىف داز ام وه لب . . هنع

 هركف ليلحتىف هيلإ انبهذ ام عم ىفانثي ال اذ هو ءرخآ أ رت آيلاو
 تلظ دقف هفطاوع امأ هنمذ ىف رودي ناك هانركذ ام نآآل . ىمايسلا

 بلغأ  انركذ م  هفطاوع تناكو « ةيابنلا ىلإ ةيمالسا
 ش ' . هيأر نم

 اونوكي مل نييرصملا نأ فرعنلو ءريدقتلا اذه ىف ةغلابملا نذإر ذحتل

 ضيفخت و ملاظملا مفر امناو . نآلاامهمبفن !يلالقتسالاو ةيرحلانوبلطي
 هسفن معلب ؛لاوحألا ءودهو نابلاألاو كيلامملا داعباو بئارضلا
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 ةيرحلاو لالقتسالا فرعيل نكي ملو . كلذ نم رثك أ وجري نكي مل

 بتارم ىلإ نييرصملا عقري نأ هدلخمي فوطيل وأ , مويلا نحن امبفن اك
 . دالبلا ىف ىبنلاو رمآلا باحصأو ماكلا

 ةسائرلل ىعسي نكي مل رمع ديسلا نأ كلذ بناج ىلإ رك ذنلو
 ناك لب هسفن ةفعل كلذب هدحو درفني ملو , امبقحتسا نإو ةموكحلاوأ

 امبم دالبلا لهأ نم ةوطسلاو راسيلا ىوذو ءاهجولا لك لثمك هيف هلثم

 نأ ىف ركفي مهنم دحأ نكي ملف « مهحومط ىمارتو ميعماطم تغلب

 ىلإ اوبرقتي نأ مهينامأ ىصقأ ناكلب « دالبلا ةموكح هسفنب ىلوتي

 نم نول ىأىلع ةياعرلاو ىرةلاو فطعلاب مبنم اوظحي نأو رءآلا ىلوأ

 بعشلا دجو ىذلا ىسايسلا عضولل ةيعيبط ةجينتت كلتو . ناولآلا
 ميدق نم هيلع ترئاوت ىلا تاموكحلا لظ ىف هيلع هسفن ىرصملا

 ردتةيالو ةبلوثسملا ىثخ هلعجو هسفنب هتقث هيف فعضا ذإ ع نامؤلا

 وه ىلوتيو بناجألا نم هريغ ىلإ هلكي نأب ىنتكيف , كلا ءابعإ ىلع
 نأ الإهصقنيل نكي ملقم ركمرمج هلعفيساماذهو « ةدعاسملاو ةئواعملا

 ىلع دمحم ةيعاوط رمآلا كرت هنكلو .. نواوقي ؟ناجلوصلا كسي

 هل ,فكريغ هنأ هسفن ىف رعشي ناك هنأك ,مكحلا تاموقم لك هءلسو

 هلك ملعلا لمي وهو « ةليوط تاونس هئواعي رمتساو . هيلع رداق الو

 ىلإ علطتت مل هسفن نكلو . هترصن نعومه لخت اذإ ىلع دمحم ءاقبال نأ

 . ةيالولا كرم وأ محلا

 , ًايسايس ًاجوضن ىمسي ال ةيالوال ىلع دمحم نييرصملا رايتخاف
 . نأ هّقح نم نأ همهف وأ هسفنب بعشلا ساسحإ ىلع اليلد ربتعي الو.

 ىرصملا بعشلا ابكر ديس رومأ كلت لكف « هلامعأ بقاربو هك احر يختي

 امأ هسفنب هساسحإ دادزيو ىمايسلاه ريكفت قنري نأ دعب # نيح دعب

 ىلع ًاريدق أحلاص اكاح الإ نوبلطيل نويرصملا نكي ملف مايالا هذه ىف
4 

 رعع ديلا ريكشت

 نييرصملا ةلاس

 ةيوذملا
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 نكي مل هودجو اذاف « نمآلاب نيثباعلاو صوصالاربادعطقو لدعلا رشن
 نأب كلذ ىلع ضارتعالا مصي الو « ةياغالو حمطم كلذ دعب مح

 « كيلاملا مح نم حلصأ ناك هنأن م مغرلابنويلبان كح اوهركنييرصملا

 ,ضرتعيالو , ةيسايسلا ال ةينيدلا مبفطاوعب نويلبان اوهرك امنإ مهل

 ةيهاركلا كلت تناكدقف  نيح دعب ايلع ادم اوهركمبنأب كلذكه يلع

 . ليلق دعب ابليصفت دريس ىرخأ بابسأل

 ةروطخلا نم بناج ىلع رخخآ ًارمأ ظحالن نأ ىغني انثأ ديب

 ىلإ مايالا كلت ىف لصو دق ناكىرصملا بعشلا نأ وهو « ةيمهآلاو

 «رابتعالاو لمأتلاب ةريدجس فنلاب ساسحالاو ىنهذلا ظقيتلانم ةلاح
 ةظقيلا كلت نم ةدافتسالا عيطتسي ًارداق الجر بعشلا قزو دق ولو

 هتاوطخ ىمايسلامدقتلا يبس دالبلا تطق و , ىمظع ةدئافابنمدافأل

 .تاعامجاو بوعشلان كلذ ع نطولاونايكلاب روعشلاوحنةعساوةعيرس
 ىحوبمبفتف . اهسوفنو امتويع اهيف حتفتت « قارشالا » نم تالفحلا

 هفرصتت و ع رطخ نم اهم طيحي امب ةزيرغلاب سحنو اببجاو ةهيدبلا
 يف ةمساجلا تاظحللا ىه كلتو , بجاولا فرصتلا ابسف: ءاقلت نم

 بوعشلا لصت امنإو. اهدعب ام اهل ىلا تاظحللا , ممآلا خيراوت

 رطخلاب ماعلا ساسحالاو قيضلاو جرحلا تاظحل ىف ةلاخلا كالت ىلإ

 اهفطوعل اهبنم لبقملا رطخلاب ابساسحا نوكيف قازرآلاوحاورآلا ىلع
 نوبلسملاو , سيمالسليبق نانويلا اهكردأ ىتلا ةلاخلا ىه كلت : ةمئانلا

 ىسنت تاظحل , ىلافليبقنويسن رةلاوهيبتاوب ليبق نويحيسملاو ردبليبق

 ىرخأتاظمل ىف هعيطتستا نكت ملامب ىناتف اهسفن اهيف بوعشلا .
 هذه ىف رصم بعشل ناكدقولو . داوقلا ربمأ ةدايق ىفو ةدعلا فاعضاب
 « يخل اىظعأ كلذ ن دالبلا تنجلهبيجوت نونسحين وكنعةداق مايآلا

 دعب الإ ابكر دت نل ىمايسلاجوضنلا نم ةجرد نيحلا كلذ ىف تكردآلو



 دسم

 ىف بعشلا هكردأ ام ىلع ةلالدلا ىقكيو « نامزلا نم نرق وحنب كلذ

 عوضخلا ىلع ابلك ىوقلا مغرأ هنا ع رادنقالاو ةوقلا نم نيحلا كلذ
 . () دارأ ام هل ملستلاو اهمارتحاو هتدارال

 0 هذه رومأ ةيالول سانلل حلصأ وه ىلع دمع نأ ريع ديسلا كردأ
 1 هنأ هبحاصل دك و ينأ عاطتسا ىتح ًادهاج هسفن للع دمت ىعسو , دالبلا

 نم هيف مث امم دالبلا لمأ صالخ الإ ىغبي الو ريخلا الإ ديري ال
 ةيلاوتملارورشلاو ةرتاوتملا تابكنلا تناكو « لاحلا ءوسو بارطضالا .

 ىف لسلاو برحلا لعج بعرلا نم اروعش ةماعلا سوفت ىف تظقيأ دق

 برحلا ةبهألا مامتىلع  ةايحلا ف ممللمأ الو  اوحبصأو « نايس مرظن
 نامأ ال نأب مات ًاروعش رعشي رمع مبميعز ناكو ع داستسالاو

 سحأو « .املعلا نم هبحصدنغريمضالو كيلاممللحالص الو كارتألل
 ىلع لوعف « جرحلاو مالآلا نم بعنشلا هيناعي ناك امب ةيلاعلا هتمهب
 ىلع لداعلا لاصلا ىلع دمع يقي ىتح ةوق نم عيطتسي ام لذبي نأ
 ارورشترمتسا ىلا ةيماحلا ةكرعملا .ديب اناذي] اذه ناكف عدالبلا هذه

 رعديسلا راصتناب رمآلارخآ تبتنا ىتح ةفلتخم نيدايم ىف تلقننو ةدع
 لعحي نأ نم ًامامت سني دق ىلع دم ناكو . رصم لهأ نم هعم نمو
 ههركو كارتالا هلذخ ذ] : داليلا هذه ىف ناكم * أ  اناكم هسفنل
 امهنم لك حرج » نأ دعب هب ثبعو ىسيدرإلا هنوختو هاداعو ورسخ
 دعبو (1) «صالخالاوةناماللا دقع ىلع ةمالع همدنمهليمز قاذأو هدي

 جوطن نم ديفتي نأ عاطتسا هناف روعشلا كظ بفتقوأ ىلع دمع نأ نم مغرلا لعو (1)
 لدتتاراصتا ىهو . نيح دب كارتالالع امي رصتتيثأ نم نكمت ىلا هشويجف ىرصملا بعشلا
 دوحي كارئالا ىلع راصتتالا عيطتسيل ىلع دمع نكي مل كلذ ريتبو « ادج ةبيط ةيونعم ةلاح ىلع

 كلذ لبق بورحلاب محل دبع ال نيدلا نييرصملا

 ٠ و1 ص(روومب ةنم ةرماقلاعبط)ديدحوبأ ديرف دمحليلجلاناتسالل مركم ربع ديسلا ةديس (؟) .



 : ةكرملا دي
 كيلاملا ةيره

 سس سلال

 هوددبثْذإ ناباأألا نم هينطاومو هدونج نم ةئايخلاو ردغلا سحأ نأ

 هيلإ حاترم رمع ديسلا نأ سحأ ايلف , آريثك هيلع اودرمتو ةروثلاب

 مبيلع لوعي نمريخ مث نييرصملاءالؤه نأ فرع ةيالولل هحشري هنأو

 لمع نم نوعيطتسي ام ىدم ةيداحلا هترطقي سحأو « هتياغ كاردال

 . مايألا هذه ىف

 ديسلا أدب ذإ ء )ما/4 ةنسري!ربف رخاوأ ىف ةمساملا ةكرعملا تأدب

 ادم ضرقتعت ىلا ىلوآلا ةبقعلا نوليزي رصم لهأ نم هعم نمو رمع

 نوعسيورصم ةموكح ىف قلا نوعدي اوناك نيذلاكيلامملا هو : ًايلع

 ٠ زيلجتالاب كلذل اولسوتي نرأ نويحتسي ال : لييس ىأ نع كلذل

 ىسيدربلا ىلإ نيحلا كلذ ىف تبتتا دق مبتماعز تناكو ٠ نييسنرفلا وأ

 ىف هدرشو ىنلآلا نم صلخت نأ دعب رصم ىلع ى اح هبش حبصأ ىذلا
 نم هوقباس هيلع ناك ام لثم ىلعىضمب نأ ىسيدربلادارأو . دالبلا ىحاون

 كلذ لعفي دكي ملف . اهب' سانلا ىلع لاقثاألاو بئارضلا ضرف

 ميكددأو « جايحلاو ةروثلا هيلع اونلعأو « ههجو ىف سانلا به ىتح

 امن اك ع ءاسنلاتحانو داوسلا اوسيلف مقم دمكو لماش سأي كلذ نم

 « هيف محل ةلبحال ملاظ ردق لايح مهن ”اكرمآألا كلذ لايح سانلا حبصأ

 نم دخات شيإ » هب نوفتبم ىسيدربلا راد ىلإ اورأسو اوسمحتو

 ىلع اوفاخو فقوملا جرح نايلاآلا دنج سحأو « ىسيدربا, ىسيلفت
 ىميدرإلا دجوف ء نييرصملا عم رصاتخلا نودقعي اويثوف مهقازرأ

 لجعف نابلآلا عفادم رانو طخاسلا روبملا ران : نيران نيب هسفن

 فصويال عزف ىف كيلاملا ءارمأ ةماع هعبتو ع ةرهاقلا نم برهلاب

 - ةطقس تناكو » فانرآلا وأ ءارحصلا ىف مهعمجو هعمج قرفتو

 دعب ةرهأقلا اولخدي مل مهلاف ءدالبلا حس مدبع رخآ ةدملا هذه ءارمآلا

 ىلع دم مبيلع ىضق ىتح نوزجعيو نولواحي اولازام لب , اماكح كلذ
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 رصف لهأ ررق كلذيو ذل تاوئس حسب كالذ دعب ريخالا ءاضقلا

 تناك ىتلا ىلوألا ةبقعلا تللذف ناديملا نم مثوجرخأو كيلاملا ريصم

 . ىلع دمحم ضرتعت

 0 مث ةرملا هذه ودعلا ناكو : ةكرعملا نم ىلاثلا رودلا أدبي انه
 عبق اح : موعم رصم رومآلحالصال هنأ بعشلا نابتسا دقف 5 مهسفنأ كارتآلا

 نسحم نأ ىلع ىكرتلا ىلاولا اومغرب نأ رمألا لوأ نم اودارأ ذإ

 ىلع مهمرع دقعنا اوسكي املف , اليوطأر بص كلذل اوريصو مهيف ةريسلا

 . ميدقلا نم اريخ ديدجلا اودجي ملف , هب هريغ لادينساو هنم صالخلا

 ناطلسلا مهسأيأ نأ دعب مهسفنأب م اوراتخي نأ ىلع اولوع مث نمو

 تناكو اشاب ديشروخ وه مايآلا هذه ىف ىلاولا ناك . رايتخالا ءوسب

 ةرهاقلاب كيلاملا طاحأ ذإ , بناج لكن م هب تقدحأ دق راطخألا

 ىلإ أجلف « نابلآلا دنج هيلع بلقنأو ًاديدش ًارصح اهورصحو

 اولذبي نأ اوضقرو اوبأف هئادعأ ىلع هونواعيزنأ مهيلا بلطي نيبرهاقلا

 نأ ىف ةلودلا خ رصتسي لعجو هدي ىف طقسأف ء بلط ىذلا لاملا هل
 تدادزاو « هيلا راص ىذلا جرحلا نمهب جرخب ًاديدج ًادنج هيلا ثعبت

 ىلع دم لاثمأ نم دنجلا ءاسؤر هنم رفن ذإ نيح دعي اجرح لاوحألا

 « كيلامملا ءارمأ فوختي ناك امم رثك أ مهفوختي راصو اغأ قداصو

 هتيلايو ٠ ةلودلا نم اهبلطي ثعب ىتلا تادجنلاب ًاقلعم هلمأ حبصأو

 اونوكي ىل ذإ : هلابإ لع اثغضتادجنلا هذه لوصو ناكدقف . : رظنتاام

وصللاو فاللجاللا نم مذأرش ريغ
 5 ماشلا ىحاون م ةلودلا هل مهتعمج ص

 حبصأو مبجايه دتشاو سانلا ةروث تدارف بهنلاو بلسلل اوفرصنا

 داوق سحأو « احيرص احضاو ءادع ناطلسلا لشم نيدو مهنيي ءادعلا
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 ايلاو ىلعد#ت نيت

 هدو لع

 نولوي نوي رسملا
 هتموكح ىلع دم
 وبام م يس كد

 1مم ةنس

 دس 18

 هثدحت نم ةكوش رسك الإ دونجا ءال ؤهنم دي ريالديشروخ نأ نابلآلا

 نانثالاأديو نييرصملا ةياغ عم مهتياغ تدحتاف ع مبنم ةضراعملابهسفن

 لمش قرفي نأ بحأف كلذب ديشروخ رعشو  نينواعتمنالمعي
 نم ردصتسيإ نأ عاطتساو , رصم نم ىلع دمح لقتل ىعسف نيفيلحلا

 كلذب ايلع ادم مدخهنكل وي هدج ىلع ايلاو ىلع دمت نييعتب انامرف ةلودلا
 ةلودلا تاواشاب نم ىلع دمشحبصأ ذإ « رعشي ال ثيح نم ىربك ةمدخ

 ماغرإ ىف اوركفيل نويرصملا نكي د 3 دالبلا-رومأ ةيالوب ًاريدج

 ةبئرم ىلإ هعفرأ ىعسلاب ديشروخ عوطتي مل ول ايلاو هتماقإ ىلع ةلودلا
 ىلوأ وهف , ةدج كح اريدج ىلع دمع ماد ام » ذا  تاواشابلا ةالولا

 00  ابيلع ملاح نوكنيل رصم ىف قبب نأب
 سيلو هدج بع لاو وهف « كلذ ىف ًاريض ىريال ىلع دمحم ناكو

 مركم رمع هبحاص حراص مث نمو ع رصم ىلإ هلقن نم عنميام كانه
 قلف هعابتاو هباحصأل رمع ديسلا هنلعأو . هيلع نانثالا قفتاو كلذب
 , امكاح هب اودان نأ ةماعلا ثبلي ملو ءاضرلا عقوم مهسوفن نم
 ىتش رهاظم نم ولخمال اليمج ًايبعش الافتحا هنييعتب عيمبا لفتحاو
 ىوجلا راصتتالاب هحرفو هسفن ردقب هروعشو بعشلا ومس ىلع لدت
 . م6٠ ةنس ويام 1١ ىف ىكرتلا ناطلسلا ىلع

 دالبلا ىف حبصأ دقف , اذاش ًافقوم رصم ىف ةكرحلا هذه تأشنأ
 ةيغرب نيعم رخآلاو ناطاسلا لبق نم نيعم امهدحأ : نايث رت نالماع

 بوعشلا دحأ عيطتسي ىتلا ىلوألا ةرملا ىه كلئو ء رصم لهأ داوس ٠
 ةداعلا ترج دقف ؛ ةمظنم ةلوقعم ةروث ةفالخلا ىلعروثب نأ ةيمالسالا
 احيرص اجورخ اذه دعيف, هيلع ءادتعالاو هدرط وأ مكاحلا لتقب البق

 ىذلا مهمك اح ةماقاب اوفتكا دقف رصم لآ امأ , ناطلسلا ىلع
 تاو سد دل
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 دا وال

 مث ,ةعلقلا ىف انصحتم ديريام لعفي ناطلسلا لماع اوكرتو هوضترا
 اولعفي ملو . اوضترا ىذلا ماخلا تيبثتهيلا نويلطي ناطلسلا ىلإ اوثمب
 ىأر نورظتتي اوثعبو 20 ,ةردقو ةمكح امإو اف وخ الو ةنايج كلذ

 مهرايتخا تيبثثل ةبهآلا مامت ىلعو رخبا نم رحأ ىلع مهو ناطلسلا
 . مهدعأوس ةوقي

 ىأر راظنتا ىلع هنيعيام ربصلا نم قزري م ديشروخ نأ ديب

 ةيعر : ىأر ام لومل بيو بضغلا كلم نأ كثبلي ملف , ناطلسلا
 هدنجج نم رن هيلا زاحتاو ! ناطلسلا مكاح لزعتو اهبمك اح راتخت

 أدبي انهو « ربع ديسلا اهسأرو ةكرحلا هذه ىلع ءاضقلل دعتسي ذخأو

 مسهتأ رصم لآ ايف تبثأ ىتلا ةيماحلا ةكرعملا نم ىقاثلا مسقلا

 « هنود ةخلانملل نودعتسم مهناو ,كاسمتسالا دشأ مهمأرب نوكسمتسم

 دقو رصم بعش روصتن نأ بجعملا نمل هئاو » هليبس ىف لذبلاو

 ( تييابنلا ) ةظيلغلا ىوارحلاو ىصعلا نم ةحلساللا عاونأ تش لمح
 هيش ىف تاعامج فوقو مثو © رجاتخلاو فويسلاو قدانبلاو

 مرمأب نورمتأي ءاقرعو ءابقت مهنيي نم اوماقأ دقو , دونجلا قوفص

 نيب مثو ء ططخلا نم مهلإ هنوقلي ام ذافنا ىلع نوموقيو مهنوعيطي و

 ةمرطضم مهسوفنو ةنبم بحاص وأ ةفرحب فرتحيو عناصو رجا

 مهالقتسا ءانب نوميقي مهن أبن وزتعي ع مهبلع علط ىذلا ديدجلا لمالاب
 ىلع دم دنج فقو دقو « 0) « مهئامدب مهتيرح نورتشيو مبسقنأب

 فوقو : فوقو ىأ نكلو , ةكرعملا هذه ىف نييرصملا بنج ىلإ
 , بابسالا هفت"ال لذاختلاو نوختلاف ددرتبال ىذلا نواهملاىنجألا

 هسفن ىلع دمع ميسر“ نم ناك كلف نأ بلاتلاو )١(
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 ديشروخ حافل

 نيرصملا لاسيتسا



 ةروثلا موقيمركمرمع

 ا ا

 .نومجابب اوذخأو ةبيصعلاةظحللا هذه ىف مثدئاق اونو نأ: ثدح دقو

 مع عراس نأ الول ىلع دمحم دب فطقس داك ىتح نييرصملا مب ذالحأ

 اذهلو , ءادعأ مهناك نابلالا لاتقب نييرصملا ىمأو همزع دشف مركم

 .هربظ اومحو ىلع دم اولو نيذلا مريم لآ نإ لوقي نم ءطخم ال

 هنم اوفقو ولو « ةنانب راهنال ةظحل هنع اولخت ولو ع هرزأ اودشو

 كلذ ىف هيلع ىضقلو ىدس ه.دايأ تعاضل نايلأألا هينطاوم فقوم

 نيذلا دونجلا لحم تلح قرف مهنم ماقأ » : رمع ديسلا نأ ذإ , نيحلا

 نم رشع عباسلا مويلا ذنم ةعلقلا تحبصأف ٠ مهبجاو ءادأ نع اولخت

 ناك ةماعو رصم لهأ نم نيرصاحنا نم الو> نم لكو « هينوي رهش

 « ليينلا بعشلا اذه ءامعزضعب ءامسأ ىسنن نأ انل ىنبني الو , ةرهاقلا

 نيلعاج عبيلع محرتنلو « ابفعضأو تاقبطلا رققأ نم ءالؤه ناكولو
 رابخألا انل تفلخ دقق : ةروثلا كلت لاطبأ نم ليهاجنلل ازمر مثايإ

 <« )١( نيرازجلا خيش ةعمش نباو هدوج ليعامساو ىرضخلا جاجح ءامسأ

 .لواحو ءاببط ءالباولبأو نوب رصملا دسأتساو راصحلا ةدم تلاطو

 ضعب ىلع تدبو ءاوقفوي مف ةعيدخلاو ةليحلاب مهوذخأي ن نأ كارتألا
 <« عارصلاو لاضنلا لع ةردقلاو ةلوطبلا رهاظم نييرصملا دا رفأ

 ةكرح ناكف ةبيط ةقفومةدايقسانلاة دابق ىلع مركم سمع ديسلا ردنقاو

 ةءامج نم عرسيو ةرهاقلا باوبأ نيب لقتتي , مايالا هذه لاوط ةمئاد
 ذلا معزلا ريبدت رومآلاربديو ططخلا مسريو ىماوألا ردصي ةعامج
 ناطلسلا سأيتسا ىتح كاذ ىلعرمألا رمتساو  ةدايقلاو ةماعزلا سرام

 ,ممرايتخا رقي انامرف مييل] ل سرأ نأ ثبلي ملف « نيب رصملا ىلع رصنلا نم

 سحأو « جرح نم اجرف هلوصو ناكف « اوبلط ىذلا اشابلا تبثيو
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 ل

 نع ميلك نويرماقلا هلبقتسا  هلكأ تابثلا قوي فيك ذكيوب نويرصملا
 : ةيكب زآلا ىف اشاب ىلع دم لزنم غلب ىتح د هب اوراسو , مبيبأ ةركب

 الراسب تيلي هدئاق و نيا ملط قايبست يرسم اسال
 «سفنلاب دادتعالاو جابتبالا تامالع مهولعت هراوج ىلإ ةعمش نباو
 ىف ةئلابم الف 0) « سانلا ىلع لوسرلا هلمحي ىذلا موسرملا قرفو
 .نماثلاو . ه 17٠ ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلا مويلا اذه نأب لوقلا

 « ثيدحلا ىرصملا بعشلا ةضبن ةحتافربتعي ١8٠0 ةئس هيل وب نم رشع

 . ثيدحلا رصعلا ف ةيمالسالا بوعشلا ةظقيل ىلوألا ةراشبلاو

 روعش نع كاذ ذإ فرصتي ناكرمع نأ ىف لييس كششلا ىلإ سيلو
 نكي مل هناو « ىدحلا نع لام اذإ 1 احلا ميوقت ىف ممالا قحب قيثو

 لاوطناكهنأىرنسف علام وأ بصنم وأ هاج ءارو ايرج لعفام لعفي

 هنكلو  بصانملا نع افرصنم هاجلا ىف ادهاز لاملا نع افوزع هئامح

 « اهتياعر ق> اهاعريو اهمبف قح ابمبغي ءىدابملاب قلعتلا ديدش ناك
 و عابتأدحأ نيب و هنيب ىرج ىذلا ثيدحلا اذه كلذ قادصمو

 ناطلسلا هالو نم لع نوروثت فيك م : اشابلا بودنم لاقذإ .اشاب

 ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو : ىلاسعت هللا لاق دقو . مكيلع
 مفي ناكل جرلا نأ هنم مهقي اباوج رمع ديسلا هباجأف : « مكشم رمآلا

 : ماكحلا ىلعةباقرلا ىف ةيعرلا قوقح فرعي و مبفلا قح مك احلا ةمبم
 ناطلسلاو ةعيرشلاةامحو ءاملعلا# رمألا ىلوأ نأ عاف الأ د : هل لاقذإ
 جراخملاظ لجر الإ وه ام مكلسرأ ىذلا مك احلا اذهو : لداعلا

 نأ ىف قملا امئاد رصم لهآل ناكدقلف ءابتعيرشو دالبلا نوناق لع

 ركذخ ىفتك أال ىتنأ لبع ع هنع سانلا ضري ملو ءاسأ اذإ ىلاولا اولزعي

 نأ كل رك ذأ لب , ةمدقلا ةئمزآلا ذنم دالبلا ةداع هيلع ترجام

 )١( ص ديدحوبأ ذاتسالل مركم رعديسلا ةريس ٠6١

 ةيسايسلا مع ,ارآ



 مركم ربخ
 رارحالا لوأ

 ا

 مهل ناكل ظلاو روجلا ةريس سانلا ف راس اذإ هسفن ةفيلخلا وأ ناطلسلا

 همهفوهثدبمي هتاعاو لجرلاكلذ ةناطف لعلدت ةلاقمكاتو «هعلخوهلزع

 « سانلا حلاصو لدعلا ليبس ىف هسفن لذبل هدادعتساو هبجاوو هقحل

 امعز ناك لب ايداع الجر نكي مل رمع ديسلا نأ ىلع ليلد اهدخو ىهو

 هن]و « ددرتي الو فاخي الو نيحي ال  ةدارالا زيزع ميفلا قداص
 ثوروم ىف سيلق ابنم دافأو نييسنرفلا ءارآ نم ريثكلا سبق دق.

 ثدحب ملو , هفقوم ىف رمع ديسلا ديؤي ام ةيسايسلا ةيمالسالا ةكملا

 ةقداصلا هجبللا هذهب ماكسملا بطوخ نأ ةيمالسإ ةلود ةيأ ىف أدبأ

 حراضي نمنيملسملا نيبدجوي منو ع رظنلاو ب اجعالاب هريدجلا ةحضاولا
 لظيف دحأ كلذ لعفي مل .ءاسأ وأ دبتسا اذإ هلزعىف ةيعرلا قح ةفيلخلا
 ديدج روعش نعانه ربعي رمعف عئايلعلا مظعأ دوجو قو ماكحلا ىتعأ

 بلطت وأ توبلل لفحت داكن ال ,ةيرحلل ةبثوتمسفنو ديدج ىأرو
 ىرصملا اذبف , كلذ لبق نيملسلا تاورس نم فرعن نملاثم ىلعةيفاعلا
 ثعبلا تايرشب ىلوأو , نيملسملا رارحألا لوأ عازن الب دعي قيرعلا

 نلعي وه ابق كلذب قتك ١ رمع تيلو . نينمؤملا ضرأ ىف ديدجلا '
 انثإ الئاق ةروثلل هدادعتسا  ناطلسلا بودنم ىأ  مكاحلا بودنمل
 وهف « نوناقلا ىلع مترثو قحلا نع متجرخ دق ةاصع منال ملئتاقن

 قثاولا لعفي اب نمؤملا رارصإ ابيلع رصيو ةروثلاب ةرهاجما ىشخ ال
 كولمملا نم اذه نيأف « ىتأي ام رئارجب ملاعلا ع لعف ام لعف ىف هقح نم
 روتي ىذلاو « ةرهاجملا لعرسجالو ناطلسلا هركي ىذلارداغلا نوختملا

 ناطلسلا ءارزو نم اذه نبأ لب « مالظلا ىف الإ ةلئاقملا ىلع رسحب الو
 نيملسملا دالب ةفاكىف ءابجولاو ةارسلا ةماعو

 ةموكحىف ممالا قحب لقي مرمعنأ وه .رخآ أرمأ ظحالن اننأ ديب

 ماحلا نع ثحيي ناكلبهناسل ىلع لالقتسالا وأ ةيرحلا ظفارحي لو ابسفت



 بل مسوس

 ىلع ليلد قدصأ اذهو . ًايسكرشوأ كرت ناك أ ءاوس طقف ملاصلا

 ناكهنأو ٠ مويلا نحن اهفرعن ىتلا قافآلا ىلإ ىمارتي نكي مل هركف نأ
 مهدالب نوئشب مايقلا وأ كارتآآلا ىع لالقتسالا رصم: بعشل ديري ال
 . لاب ىلع هل رطخي مل كلذ لعل لب

 ةريعلا هتوفت الف هيدي نيب ىرجت رومآلا بقري ىلع دمح ناكو
 نوبرصملا ءالؤهردتقي فيك هينيعب ىري وهابف ع هيوطت رسلا الو ابمضت
 كيلاملا ةعيدخو كلارتالا ركم نويعي فيكو ؛لاضنلاو حافكلا ىلع
 دق ناكو , مهدي ديلاو مهرصن رصنلان أ ملعي ناكو , اعم نينثالا ةرقو

 م املف « ةيالولا ىلإ لوصولا هل ردق اذإ هيلع ءابقرمبنم ىضقري نأ لبق
 هنيب ةقالعلا ديدحت ىف ركفي أدب اماح حبصأ هنأ سحأو رمآلا هل

 ءهتثاكزو هتتطفبرومآلا قئاقح سلي ابيرأ ايكذ الجر ناكو : منيو
 ع ممر ىذلا ماظنلا لع لمعلا أدب اذإ مهايإو قفتي نل هنأ فرعف

 عيطتسيال لجعم وهو ليوطلاربصلا ىعدتسي ناك هيمارم مبمابف] نآل

 ثيحملإ هايإو ىضملا اوضفريونويرصملا هيلع تحي نأ دبال ء دئتينأ
 اورظني نل مهنأ فرعي ناكو , ديدجتلاو حالصالا هوجو نم بلطي
 هذه نع مبيحتي نأ بحاف « هردق هوردقي نلو هنيعب حالصالا ىلإ

 هنيعب ىري ناكو ع ميعفنت الو ,هرضت اهنأل هيلع اهوطسب ىلا ةباقرلا
 نأ بحاف , هتاحالصإ ىف بعشلا ةضراعم نم ثلاثلا طصم هيقل ام
 . اقيلط ارح هليبس ىف ىضمي نأ عيطتسي ىتح ةباقرلا كلت نم صلختي

 ردقأو سانلا بولاق ىلإ هنم برقأ رمع ديسلا نأ كلذك معي ناكو

 ىلع « هلضفب رقأو هدب هل دمح ناو هسفن ىف هاشخ راصف مهتدايق ىلع

 لمعلا أدبو رصم مكح ىف ىوتسا نيح ةينلا ىلع دمع دقع رمآلا اذه
 , 0) فورمملا هطاشنب

 ةيحتت ىلع مرعلا دقع دق ناك هنأورم"الا كلذ ىف ريكقتلا لاطأ دق ناك ىلع دمع نأ بلغيو )١(
 ويبسملا نييو هني راد ىذلا تيدحلا لدي اذه ىلع رمالا هلرام اذإ مهتباقر نم صلختلاو نيب رصملا

 ىلع دمع فقوم



 كل ]4

 ىف كاذ ذإ ركفي نكي مل ءرخآ داو ىف مهي ناكف رمع ديسلا امأ

 هتياغ كردأ دق ناك دقف , كلذ نم ءىث الو ءادعلا الو ةضراعملا
 هفكتعي نأ الإ هلغشيام هلقبيلو ع سانلا رومأ ملاصلا لجرلا ةيلوتب

 وأ ةعافشل الإ كرحتي الف , هسفن ىضرتو هلاب رقي نيح هدبع قباسك

 ىلوأ » نأ ملعي ىسايسلا هريكفت ىف ناكو ع ةيلظم در وأ ةطاسو
 هسفن ريتعي ناكف « لداعلا ناطلسلاو ةعيرشلا ةلمحو ءاملعلا مه رمألا

 .هنودربو لداعلا ناطلتملا لع نوقرشي نيذلا عرشلا ةلمحو ءايلعلا نم

 نأل رمآلا ىضتقا اذإ هنولزعي وأ اهنع ديلا لواح اذإ هدودح ىلإ

 ناكو « سانلا هنع ضري ملو ءاسأ اذإ ىلاولا اولزعي نأ » رصم لهأل

 .فكتعاو رومألا هل كرتف لع دم ىلإ نانئمطالا مامت انئمطم

 . انئكمطم ًايضار

 .لمعلا ىف هبجاو نأ هبحاص عيل ةيتاوملا ةصرفلا ىلع دمر ظنتاو

 لظ هنكلو « ةعاسلا ذنم هنع تطقس دق ةدايقلا ءابعأ نأو « ىبهتنا دق

 . كيلامملاوأ ناطلسلابتاجنمنوكيردغنم ارذح هل هئالو ىلع اظفاحم

 نيعئسلي نأ عاطتسا اذإ ةليلج دئاوف رمعل هدو نم ىلع دمح دافأ دقو

 ةلواحم نم صلختي نأكلذك عاطتساو ع روهنمد نع ىلألا در ىف هب
 .هدبج ىراصق لذبي ىلع دمناكو ء ليلق دعب كينالس ىلإ هلقن ةلودلا

 كلارتاإلا ىلإ ىمتتي ال ىذلا صلاخلا ىرصملا ربظمب رهظيل مايآألا هذهف
 '[يرق ًاسابلدت رم وهو سانلا ىح ةرهاقلا قرطف ريسيو ناكف ءىشف
 .ةءابع هل ذختاو « بارغألاو دونجلا سابل هنع علخ دقو « مهسايل نم
 نويرصملا لذبو )١( « هنييو سانلا نيب ىتلا ةقشلا دعب لي زن سفربلاك

 .ةرادالاو كما نوئش نيبو نيبرصملا يبل وحبس هنأب ىلع دملاقذإ هرصاسمو لعدم خرؤم ناجتم كليف

 1*ءكاندع ة[عمعتمر 1115هأعع ل ظعر ماع ٠
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 مركم .رمع ديسلا ربظأو هب كاسمتسالا ىف دبجلا مظعأ مهبناج نم

 دسفيو ىفلألا نم روبنمد ىمحي نأ عاطتساف « ليبسلا كلذ ةيلاع ةمه

 ءاغلإو ىلع دمحم رمآلا رارقتساب رمآلا ىبتتاو  مهتياغ كارتالا ىلع

 . كيئالس ىلإ لقنلا رمأ
 همامأ ىضمي كيلامملا فايطأ نم فيط رخآ هيفيب ىلع دم دبشو

 نع نويرصملا هرحيأ نأ دعب ًايثك انوزيع ءارحصلا ةفاح ىلع

 , زيلجنالاو كارتالاعم نواعتلاىف هلمأ اوبيخو روبنمد ىلع ءالينسالا

 ىراوتيو « ديعصلا ىلإ ةريحبلا نم ءارحصلا ىف ىضمب ىنلآلا دم ىأر

 كللذ دعب نمآ هنأ نّشيأو 6 انمأو ةقث دادزاف ءارحصلا لالت فاخ هنع

 ريمألا كلذ نأ دبالو .هبئاج ىلإ نويرصملا ءالؤه قب امو شاعام

 هردص ىلع هسأر ىقلأ دقو ريكفتلا ىف اقراغ ناك ىفلاألا دمحم مظعلا

 هأطخ فرع هنأ دبال ءانوزح آسيأ ديعصلا ىلإ بكرلا هب ىضمو
 مهنوخت ةلواحمو مبيلع دادتشالاو رصم لهأ ةأداعم ىف هتعيش أطخو

 اذه رذأ ىف طرفام ىلع مدنو همرج سحأ هنأ ديال « مهب ردنلاو

 دقلو ء مهرصنو مهدييأتب ىلع دمع هيلا لصوام ىأر نأ دعب بعشلا

 ناك هنأو ىسالا غلاب نرحلا ديدش ناك لجرلا نأ ىربجلا انل ىور

 دك أ دقل لب ء هسفن لك أي دمكلااو اهريصمو الآ و رصم ىكيب اتفيال

 افسأو ء رصم رومأ نم عيضام ىلع ادمك تام لجرلا نأ ىتربجلا

 عورأ هتفاغ تناكف , كيلامملا نم هريغ ديب وأ هديب اهباصأ ام لع

 . كيلامملا ةصقل مامن
 ةصرفلا رظنني ادغو ع هسفن رمأ نم كلذب ىلع دمحم قثوتسا

 ىحالصالا هجانرب ىف ىضميو رمع ديسلا ةباقر نم صلخب ىح ةيتاوملا

 ةئس رصم ىلإ ةلمح زيلجتالا لسرأ نيح ةصرفلا تحبس دقو « اعرسم

 ناطلسلا مغرتل لب رصم لتحتل ال ةقزترملا نم اهدنج مظعم م٠

 كيلامملاةماع

 نومذبي نويرمللا

 1م4.ةنسريلج الا



 لعدم فوغ
 كلذ نم

 دمع فرصت اذال

 وحتلا اذه لع لع
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 دق ةلجلا هذه ءابنأ تناكو « هنع ىلختلاو نويلبان ىلع جورخلا ىلع
 مهثحتسي مهل لسراف رمع ديسلا اوبتاكو ؛ اهدرل اومهف نيب رصملاتعور
 تعمتجاو ىضاسقلا تبي ىف سانلا عمجتق , ديشر ىلإ ريسملا ىلإ

 .نيتميظع ةوقو سامح ىف ديشرل جورخلل نودعتسي اوذخأو فالألا

 اوعبتي نأ ىلعاومزعو « مهتصاعنع عافدلل ةلطخلا نوربدي اوذخأو د
 .ىرحبلا هجولاو ديشر لا « « )١( نيبيسنرفلا ةطخ كلذ ىف
 داعو ع ةركنم ةميزه مهومرهو ريلجنالا اولياق ثيح داما ةيرق ىلإ

 ىرج امم هيلعأو ريعديسلا هيلإ بهذف كلذ ديعب ديعصلا نم لع دمحم
 هبتاكدقا : هناطلس ددهءامكلذيف ىأر هنكلو نأمطاو لجرلا ىضرف

 اوحبصأو مهسفن أر مأنماوقثوتساو ءوه هوبتاكي لو مركمرمع سانلا

 هملاولا وأ "مكاحلا ىلإ ةجاح ريغ ىف مهنأ نورعشيو اهيلع نودمتعي
 هجمان رب ناكو , هسفن ىلع هابقع دمحت ملو كلذ ةبغم ىلع دم ىئثفع

 .ضراعم توص لك تكسي نأو ءىث لكى لع هسفنب فرشي نأ ىضتقي

 1ودوعي مل مهنأ هاحصأو رمع ديسلا مهفاف « هلييس ىف ىضملا عيطتسي ىتح
 نأ ميلع ناو رداق شيج ابف راص نأدعب دالبلا نع عافدلاب نيفلكم
 - الضف كالذب مافكو دنجلا ةدعل مييلا بلطيام اوعفديف مثدح اومزاي

 .لودلا لكى ةداعلا فولأم هب ىرجامالا كلذب ىبع دم لعفي ل
 نم ضعب هتيعر نأ هسفن ىف سحب قرشلا ماخلا 0

 ىأ قوتي ام ابنم ةيقتلاب هسفن ذخأي نأ هيلع ناو ع ودعلا نم ىثخم
 كلج ايمالسأ امك اح ديت نأ ادج ردنيل ىح « جراخلا ىف رطخم ودع

 « هولزعيف هيلع اوطخسي نأ ةيشخ هككح ىذلا دليلا لهأ نم هشيج

 مهب نوبرضي مهني كلم اونوكيل نيرجؤملا دنجلا نولضفي اوناكف
 حم ىلع دم لاح اذه ناكو . ءاوسب ءاوس نيلهآلا ريغو نيلهألا
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 بس !ة 9 نس

 هنأ - نوملعيو معي ناكو , مثرادتقاو مهنوق هينيعبىأر , نييرصملا
 ناديملا نعمبيحتي نأ بحأو هفوخ دادزاف مديأتو مدعاسي محلا ف

 سانلا .الؤه قيدص وهرمع ديسلا نأ فرعي ناكو . دارأ ام هل ناكف

 فسأ دقو , هب نومتحت نودوعي الح مهنع هدعبي نأ بحاف مأجلمو
  هيفاحيو هنع دعابتي دحخأف درلا نم ىلع دمع هب هأجاف امل اًلابافسأ رمع
 مامز ىلع ضبقي رمعىرب لع دمحف :ةطلسلا ىلع بخ لاضن أدبي انهو
 ةباقرب ايقيقح هسفن ىرب رمعو « هلحم لح نأ ديري هنأ بسحو سانلا
 نيلجرلا نيب قرفلا نكلو , ىنط وأ ىثب اذا هدودحملا هدرو م احلا

 الو اهتابلقتب الو ةسايسلاب هل لبق ال ملسمم ماع رمعف : امظع ناك

 ىف ىرت ىلع دمحو ؛لاحلا .ودهو لدعلا ريغ وجري الو اهلاو>أب

 ىف هلمآتو ابنينافأل هسارم لاطو اهئاولأ كرعو ةسايسلا ناضحأ

 ريغو بردم نب « ريبخ ريغو ريبخ نب حافكلا ناكف :اهاوحأ
 رداقلا ريبخلا بردملا وهو ىلع دم رصتني نأ ايعيبط ناكو . برده

 ناطاسلا وأ ةموكحلا وجري ال ىذلا ملاسملا ريع ىحتتيو

 لوقلاب.ىرتجت امنإو « نيلجرلانيبعقوامليصفتل ماقملا عسني الو
 طايمد ىلإ هافنو هلامعأ ضعب لع رمع جاجتحا ةصرفزبتنا ىلع دم نأب

 نوخت ىلا اورداب : اهتاورسو رصم ءاهلءنمرفنب كلذ ىلع ناعتسا هنأو

 دهم ناكو « انيح ىثنملاف لجرلال ظف , هلاومأو هناكمب اوظحيل مبليمز

 رضب هلاومأ سسمي ملو ىذأب هلي لق, هلضف هلفرعيو هدي هل ظفح ىلع
 هأنضراي نأ ىلع دمت لواحو ع الثم ىواقرشلا خيشلا عم لعف امك

 نم بلإط امع حوحرتي "نأ لجرلا ىبأف ةدوملا نسحب هبسكي ناو لاملاب
 هنم تعزن ةطاسل بضخي ل لجرلا نأ بلاغلاو . ةياقرلاو فارشألا

 نأو سانلاب لعدم دبتسينأ ىشخم ناكامباو ؛ همغر ىلع بصغقسوأ

 حتف نم نكمن دق ىلع دم نأ مسي دكي ملاذحلو ع مهيف ةريسلا ءىنسي

 مركم رمح ىفن
 طايمد لإ



 ىفنملا نم رمع ةدوع

 ىلع دمج ناك له

 ٠ نييرملا
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 أحرف مركم ردع ةئئبتي ىلع دمع حرفف « هثنهي هيلا لسرأ ىتح زاجحلا

 ربطم ىلإ » هلوقي هأدب ةبوذعو ةقر ضيفياباطخ هيلا لسرأو , امظع
 اندلاو , مرك الا دجنلا تيب ةلالس ء اهيعمو نوكشلا ديمح ابينس لئامشلا

 هسفنىف هنكي ىلع دمح ناك ام ىلع لديام )١( هنأش ماد مركم رمع ديسلا

 . هليمج نافرعلاو هلريدقتلاو لجرلا كلذل بحلا نم

 ساسللا ىلع رشني ًابابم روق ًايلع ًادمم دجيل ةرهاقلا ىلإ رمع داعو
 هسفن تيضرف ,ناطلسلا قارمو زعلا جرام ىلإ ممدوقيو لدعلا لالظ

 تح هنداهت مل ماياآلا نكلو ءهبر ءاقل رظتني : ًانئمطم انك اس ماقأو

 اوتفاهتق نك" اسملا ىلع ىلع دم ارض رف ةبيرضب سانلا جضف] « ةريخآلاهمايأ

 ديسلا ىننب رمأ نأ ىلع دمع ثبلي لف . هتطاسو نوجرب رمع ديسملا ىلع

 دعب تامو . +187٠ ةنس نم ليربا نم سماخلاىف اهبا] ىضف ءاطنطملا

 نأ دعبو « ةثيدحلا رصم ءانب ىف ساسألا عضو نأ دعب . ليلقب كلذ

 رصم ب عش نع ض فن نأ دعب و , بارطضالاو ىضوفلا نم هدالبب صلخ

 ريطخلا رودلا اوبعليل مدعأو مبمادقأ ىلع مهضه:أو ع نورقلا ناردأ

 مظعلا ىلع دمي ةدايقب ةيملاعلا ةسايسلا ىف هنوبعليس ىذلا

 ا نك وبمجداعبا نمىأئرا امفقحلا ىلع لعدم ناكأ

 عيطتسي ىكل هل ًايرورض كلذ ناكأ . هدحو هب راثكسالاو ةسايسلا

 كلس نيح طوحتلا ىف غلاب هنأ ودبي ؟ ةيحالصالا هططخ ىف ىضملا

 نييرصملاجرخيمول نوهأو رسيأ نوكنت تناك هلييس نإ  ليبسلا اذه
 ةردنو لاجرلا ةلق مهجورخ دعب وكشي تأب هناف ع ةلمج ناديملا نم

 عاطتسا ال هشوج ىف مهب ةناعتسالا ىلا ردابي مل ولو : هعم تايافكلا

 نويرصملا ناكمعن « ابكردا ىتلا تاراصتتالا ةلودلا ىلع رضي نأ

 طخسلا ةدعتسم مهتماعتناكو , هيمارمو هتاياغ اومهغي نأ نع نبديعب

 97-8 نص ديدح وبأ ذاتساللل : مركم ربع ديسلا ةريس (1)



 من ]56 ممس

 عاذتال نكلو ع رضحتلاهوجو نه هركتام ضعب ىلع اهريجا اذإ هيلع

 ناو ,:ليلق ريص دعبهتعباتمو هتاراجم ىلع ًاريدق ناك مهنم ارفن نأ ىف

 هيمارم ميفو هتاراجمنم مهنكسمم ةيونعم ةلاحف كاذ ذإ | وناكابلهأ ضعب
 لاجرلا ىف رقفلا اكش امل كلذ ىلع دمحم لمف ول , اهيلع مهعم مافن اذإ
 كلذىف تحتف: دق نيب رصملاس وفن تناكدقف « ليلق دعب تاءافكلاو

 هعفني ىذلا ىصلا لادبك ىحلا- ناكف : مظعلا لمعلل اويهأتو نيملا
 رابظاو ءاضغالاو ليذختلاهلتقيو باجعالارابظاو ءارطالاو عيجشتلا

 مهنم لمتحاو نييرصملا ىلع دمحم عمت دق واف « ءاردزالاو راقتحالا

 لاجرلا ىفرقفلا اكش امل : هئانيأ ةيرت ف بصولا نم بألا هلمتح ام

 ودعلا فقوم هنم ميفقوأو هبحو هتعاط نم مبجرخأ او ؛ ليلق دعب

 دقو « اميلب ادبجو ايصو هعفر ىف نويرصملا لمحت دقف « نيح دعب

 « ملعتلاو ةيرثلاب هيدل نيقيقح اوناكف ع امرك الذب هليبس ىف اولذب
 ةمأ كائه تسياو ملعم ريغ نم تقتراو تبذهخ ةمأ كانه تسيلو

 . اهاي] مهلي ذختو اهنع اهماكح فارصنا عم واعتو ومسق

 حود نم اتايثو ةوق هال صال نمضل كلذ لع دمحم لعف ول

 اثاين تينتل اهيف بيغت ةبيط ةبرت هروذب تدجولو , هتوقو بعشلا
 دقو امأ .. حوطسلا نود ساسآلا سم هحالص] ناكلو « ايكذ

 توميو همايقب موقي الئاز ايحطس هلمع لعج دقف دالبلا لهأ دعبأ
 هرخآآ نع هلمع مدوعأ ا1 لمعلا هل ءاكرشن ويرصملا ناك دقولو : هنومب

 نيب رصملا نم ةفئاط قلخخ نع هلك هدب ضخمب دق ولو ع هتافو ديعب

 هعم ىف ر دق ولو ع اهم نأك « اهتسايس نسحتو اله مهف رومألا عرفت

 كلذ ناكل هدعب نم لمعلا ىحاو ىلع نوموشي نيب رصملا نم ةسردم

 رخآ انصح هسفنل دجول لب ٠ نيبيصنو هينوق نم دالبلا ىلع ىدجأ

 ىذلا نصحلا سفن دجول . . ةيردنكسالا رييباث برض نيح هب ىعتح
0( 



 للعدمح ةعيبط

 رضحتلل لب اق رسمه بعش

 س4

 رخآ اهياإ راص ىتلاةنرحلا ةمتاخلا ىلإ هرمأ لآ املو اشاب ناطبق سم هامح

 انحبرب ىالسالا قرشلا برلو ءانحيرو حبرا كلذ لعف ول ءرمآلا
 ضوونلاو قرلا ناديم ىف ةعساو تاوطخ
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 ةسارد ىف ىضملا لبق رومأ ضعب ظحالي نأ ءىراقلا ىلع ىغبني
 مهف ىنأتي ال ةظحالملا هذه ريثب ذإ هلامعأ ىلع كحلاو ىلع دمحم

 أطخلل ثحابلا ضرعتي دق لب . حيحصلا اههجو ىلع هلامعأو لجرلا

 . ىحاونلا هذه ىلإ تافتلالا لمعأ وه اذإ لجرلا اذه مهف ىف ديدشلا

 احلصم مث الوأ ايقرش ايكرت ناك ايلع ادمحم نأ الوأ فرعنلف

 < هتاياغو هتعيبطو هتيبرتو هريكفت ىف اينامثع ايكرت ناك . ايناث ائيدح

 ريبدت ىف قذحلا نم ةقورعملا ةكرتلا بيلاسالا هتافرصت ىف ظحالت

 ةطلسلاب راثثتسالاىف ةبغرلاىلإ ناطلسلا عاستا ىلإ ليملالإ تارماؤملا

 رومألا نم كلذ ريغ ىلإ , دقعتلاو ءاونلالا ىلإ « ةيعرلاب دادبتسالاو
 هكلذك ناك. كارتألا نم ةريغ دنع ادج حضاو لكشب اهظحالن ىتلا

 ابكردأ كلذدعب هيلع تدج ر ومأ كلذ ريغو , ءىث لك لبقو هساسأ ف

 ةرات حلفأف هعبط اهب رتسي نأ لواخ ديعبلا هرظنو بقاشلا هركفب

 . تارات ملفي و

 ميدق ضاع هلهآل رضحتم كلب ىف هلامعأب ماق ايلع دمحم نأ ركذناو

 آدب موي اهلع هدجو ىلا لالا نأو « ماظتنالاو قرلاو ةراضحلا ىف

 ةمالاف . ىلوألا اهتريس دالبلا دوعت مث لوزينأ دبال انراط تناك هلامعأ

 « تالودلا ملاع ىف ةئراط الو ةيجمه الو ةيودب ةمأ تسيل ةيرصملا

 دهبو ةموكحلا لايح هبجاو مهفي !رضحتم ايكذ ايعش تناكامإو

 . لماشلا ءاعرلا الو ةمظتنملا لودلا تسيلو , ماظنلا ديري نمل لبسلا

 ىلع دمحت ىلع نكي لف . رصم ىبب ىلع ديدجلا ىمآلاب ةعساولا حوتفلا الو
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 ابلعل لب ؛ أدب ام ةيعرلا متتف أدبي نأ هيلع ناكو , هجوي لب ملعي نأ
 ةرهاس ةيوق ةموكح كانه نأب اهرعشي نأ نم رثك أ هيلا بلطت نكت مل
 غلبتف طشنتو لمعت اهسفن ءاقلت نم ىه أشنت ىتح ع اهقازرأ ىلع اهنمؤت
 امظع انابم ماظتنالاو ىقرلا نم

 اسفرفةءيصعدجدكلا نم ةلود ةعيلص ناكايلع ادم نأ كلذك نظن نأ أطخلا نمو
 لجرلا نكي لف . ةيبوروألاىوقلا ىدحإ هءادو ,ىتخت اراتس وأ لودلا
 كلذ نم ىكذأ ناك هنآل ,اهمئانص نم ةعينص الو اسنرف دي ىف ةآ
 لفأ نكب ل لجرلا نأ ىلع لدت ةقيقد ةسارد هلامعأ ةساردو . ريثكب
 لب . نييسنرفلا نظ نسحل هتاعارم نم ةيزيلجنالا رطا وخلل ةأعارم
 دو بسك ىلع صرحأ ناك لجرلا نأ هيف عازن ال ىذلا رهاظلا
 نأ سحب لجرلا ناك دقو . نييسنرفلا ءاضرإ ىلع هنم زيلجنالا
 كلذب ايش لظف . هل ديكيو هب نظلا ءىسيو هنع ىضري ال نوتسرملاب
 هب نالجنالا نظ نسح ديعتسيل دبجلا نم ريثكلا لذبو . اليوط ىدم
 ىف رثأ ىأ مهل نكي مل نييسنرفلا نأ غيلبلا ناهربلاب انديأ دق انكاذاو
 هنأب ةلئاقلا ىوعدلا نرأ كلذ دعب جتلتسن ادج ريسيلا نف ؛ هتيالو

 لجرلا ناك لب . ىلوآلا ىوعدلا نع ابذك لقت ال اسنرف ةعيئص ناك
 هرضي مايإ هريدقتو محل هنقادص نييسنرفلا ءاعدا نأب رعشي هسفن

 اذه رئارج ن٠ هبمحي الو ارتاجنا بضغ هيلع ريثي وهف . هديفي الو
 «ناطاسلا ةبضغ هب نمأي ام هحنو الو هنم ناطلسلا فيخو ع بضغلا

 بضغ نم افوخ اسن رف باسحل رئارجلا معتشني نأ ىنأ هنأ كللذ قادصمو

 بسحين أن ود اعرمسم اهباطىلا اسنرف ةعينصناك ول وهناطل لاو ارتلجنا
 . ثدح اك اهريغ ءاضرإ ىلع ال اهئاضرإ ىلع لمعل لب . اباسح اه ريغل

 ىلع دمفقرمتا اذا؛ ههايهأ ىلع ىلعدمحم مول نم هيقكوقرسيإ اف ان ريغ عباتن ال اناسعو
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 كد نم ىرخأ ةيحا هيأ ىلإ قداص تافتلا نود اهدحو برملا كودشإ
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 نأ مولا هيلا هجوننأ لبق  ركذن نأ اناسعو : طاشنلاو لمعلا ىحاو

 هضرفت تناكر صعلا حور نأو « بابلا اذه ىف اديرف نكي مل ايلع ادمحم

 رصع ىف ؛ نويلبان رصع ىف شيعي لجرلا ناك . ءالمإ هيلمتو اضرف

 هيف تفرصنا رصع ىف , مازهلاو تاراصتتالاو تاروثلاو بورحلا

 تلعف اذامو . ليطاسألاو شويجلاو بورحلا وحن اهلكايندلا ىوق
 دادعإ ريغ رشع عسانلا نرقلا نم ىلواآلا تاوئسلا هذه قف اسنرف

 ارتلجتا لمعت تناك اذامو . نيدايملا وحن اهريبستو اهميظنتو شويجلا

 ىحاون ىف تويراحي مهلاسرإو دونجلا دادعإو لوطسألا ميظنت ريغ

 اسقلا روطاربماو سورلا رصيق ناكاذام لب . ةيبوروألا ةراقلا

 ايركسع اماظنو اييرح ادجم الإ ابلك ايندلا تناكاذامو . . . نالمعي

 نع هل نكب مل لب . كلذ ىف هيلع مول الو هرصع لثمب نذإ ىلع دمحف

 ىف الإ ةايحلا فرعت مل ةيبرح ةمأ ليلس وهو فرصنم مامّمالا اذه

 دي قلعت دق ىملاعلا ركفلا نكي لو . معاشقلا شيرو فويسلا لالظ

 ساسأ مويلا اهربتعن ىلا ةيفاقثلا ىحاونلا الو ةيعامتجالا ايلعلا لخماب
 نم نسحأ ةوقلا نم هتمالل رخدبل ماحلا نكي مل لب . بوعشلا ةايح

 هناريج هب بهري ىوق شيج

 هتاياغو هلئاسو نيب دج ويناك امسج افالخ نأ كلذك ظحالناو

 هيلع ىدجت نأب ةليفك ةثيدحلاهلئاسو تناك دقف « نايحالا نم ريثك ىف

 ىلع نيعتل نكت مل اهنكلو « ةثيدح تاياغابنم بلط ول ىودجلا مظعأ

 ابضرأ حالصتساو دالبلا مظنتف ٠ اهبلط ىتلا ةميدقلا تايافلا كاردإ

 ءاشناو عاسنالاو معتفلا ةلواحمو . . ,ىث ابققارم ةيوقتو ابلهأ ميلعتو

 « ناضراعتي لب ناقفاوتي ال نائيشااو . . رخآ .ىث تايروطاربمالا

 داكي ال وهو ءاخرلا دوسيو ةعارزلا ظننت نأ ىثبي لجرلا ناك فيكو

 هتاياغو ىلعد# لئاسو
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 ع لاتقلا نيدايم ف هب فذق الإ احلاص ايوق اطاوم ضرآللا ىلع قش

 شيج هئارو نمو عيراشملاو حالصالل لاملا رخدي ناك فيكو

 فيك م « تارملا تارشعرصمةينازيملداعت ةبنازيمملا جاتحي مرمرع

 ةيونعملا مهلاح عفتريو سانلا سوفنب قري نأ وجري ىلع دمحم ناك

 نم مثرفثيف « بورحلا نيدايمف م., ىقليو ادصح مهبابش دصح وهو
 نأ دبال ناك « ةيركسملاو ماظناا ةيهارك مبولق ىف عرزيو برخلا

 هتاياغ نيبو ع هلئاسوو هتاياغ نيب قسانتلا نم ًائيش ىلع دم دجوي
 « هلامعأ ىف ماظنلا نم ءىث ىلع ىرحي نأ دبال ناكو «هدالب لاوحأو

 هدعب تينت ليقث رمأب مرظبي الو « مبعسو الإ سانا فلكي الف

 كلذ دعب ًائكيش مرنم ديفي نأ عيطتسي الو مهاوق

 ىلع نايحالا نم ريثك ىف اغرم ناكل جرلا نأ كلذك ركذنلو

 « ةمالملاب ابلجأ نم هذخأتو هيلع اهبيعت ىتلا روماألا نم ريثك نايثإ

 برخل برعلا ءارمص ىف هدنجب فذق نيح اغرم ناك هنأ ركذنل

 « ةعاطلا الإ هيلع سيل ناطلسلا ةالو نم ايلاو ناك دّقف « نيياهولا

 ناك دقو . ايلسم اعئاط هتأيلف كللذ ىلع هدارأ دق ناطلسلا ماد امو
 « ةعلقلا ىف ةروبشلا ةحذملا كيلاملل ريد نيح كللذك اهغرم لجرلا

 مهنأش ىف لوقعم ل١ىلإ نانئءلمالا وأ مهيلع دامتعالا هيلع رذعت دقف

 نوتبثي ال اوماد امو ع ليبس ىأ ىلع مهنم صالخلا نم دب هل نكي لف

 صالخلا نم دب هل نكي ملف , هجول ابجو هنوفشاكي الو ناديم ىف هل

 . هريغ ىلع ال لييسلا اذه ىلع مبنم

 ىلع دم لامعأ ىلع انمكح ممصي ىتح اهتظحالم نم دبال رومأ كلت

 فاحجاو ملظىلع هيلعالو ةاباحىلعوءم نوكت الف ءهل انريدقت مصيو
 نم دحأ هرزاؤي ال « هدرفم لمعي ناك لجرلا نأ كلذك ركذنلو

 نم رمآلاب دبلسا ناك دقف نولوآلا امأف « مهريغ نم الو دالبلا لهأ

 لمعي ىلع دمش
 ادرفتم



 نءنيقرشلا ةركف
 تاموكسملا

 هن مول

 نم هوهركف هتياغ مل حضوي نأ نود هعم ىضملا ىلع مبمغرأو مهنود

 دقف نورخآلا امأو ء رارطضاو ربج ىلع الإ هورزاؤي لو رمآلا لوأ

 ىف هل صاخب مدحأ داكي الو هيومواسيو هنوعداخ هل ءادعأ اوناك

 نكي ملف « ىلع دمحم أطخلك نو. ةقيقحلا هذه ءازاو , لعف ىف وأ لوق
 « كلذ دعب أطخلا نمأي مث هلك عساولا جمانربلا اذه ذغني نأ هل مات

 اهيف طرفي ال ةلماك ةيفاو هلامعأ نوكت نأب كلذ دعب هبلاطت فيك لب
 ...ىث نم

 الإ تاموكتملا ىف نوري ال سانلاو هتموكح ةماقإ لع دمحب أدب

 مهيلع رئاوث ام ةرثكل كلذو ؛ ةافعلاو نيملاظلا نم ةمشاغ تآيه اهنأ

 نظلا اونسحيل سائلا ناك امو , نيق املا تاءاسمو ملظلا دوبع نم

 ةعضب كيلاهملاو كرتلا تاموكح ملاظم مهيلع تبلقت نأ دعب ام ةموكحي

 نعال اصلا احلا نم اسأي ةموكحلا نوهركي سانلا ناكف . نورق

 ىلإ ةبيرلا نيعب سانلا رظني نأ ايعيبط ناكانه نمو « اهتركفب لبج
 نم مهل ردبي ام لك ىف رشلا نوعقوتي مبف « هماظنو ىلع دمحم ةموكح

 سرادم ملل ميتتفا اذاف « ابنم ريخلا بناج محل ادب وأ ىتح هلامعأ

 مهتانباب رشلا اهتارو نم داريةرماومكلتنأ اوبسح اهو شدىلإ مهاعدو
 نوكي نأ ةداخم الود اوفوخت ىشتس» ماقأ اذإو « اولفجأو اوفاخع
 اهردق امبر ىتلا مراذملا ةيشخ اهوبنتجا ةعرت ىرك اذإو ارش اهءارو

 تقاح اذهبو ء ناطلسلاو ةموكسحلا لاجر نم ارذحو اهثام ىلع

 ىلع نك ملو : هدحو اهترارب وه ىقشو هب ىلع دمحم فالسأ ملاظم
 اذهب نظلا اونسحي نأ مهل نبأ نف «بيرثت الو كلذ ىف مول نييرصملا

 ىلإ اونطفي نأ محل نيأ نمو «٠ هلبق اشاب لك مماذآ دقو ديدجلا اشابلا
 اصصغ الإ مهرضاح ىف نودحب ال اهنيب هيلإ مهب رقي ىذلا ديعبلا ريخلا

 بنجتو مب نظلا ءاسأو مههرك اذإ رخآلا وه هيلع مول الو , ءاقشو
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 ناكو « ةعرسلا بلطتت هفورظ تناك دقف هلامعأ ىف هعم مبك ارشآ

 فوكلا ميم ىعل اذاف ؛ رذح الو ددرت ريغ ىف هعباتب نم ىلإ اجاتع

 الإ .ىثل نوحلصي مهارب الو مييلع كلذ ركني ةبارغ الفنظلا ءوسو

 (1) ريملا قوسو لافثالا لخ

 مييلع انركنأو أييرغ لعدمحم نم نييرصملا فق وم انل ادب اميرو

 ىلا ديدجتلاو حالصالا رهاظم نم مهروفنو هييلاسال ميتيهأ 01

 ققحيو , اورفنيو كلذ هيلع اوبأيفمه ري ىعسي لجر اذبف  اهثدحتسا

 نأ ةقيقحلان كلو ,هلك طخسلا هيلءاواطخسسيو هولايبالف مهالقتسا ممل

 فتوملا اذه ىلع دمحم نم اوفقي نأ الإ مبعسي نكي مل رصم لآ

 : بابسأ ةعضبل
 ةريصق ةيينه ذنم الإ تاءاسملاو ملاظملا نم اوصلخت مل مهنأ اهوأ

 ثداولا تناكو ةلحتم مهئامرعو , ةنهاو مهاوق تناكف ؛ ادج

 فضلا كلذ داز دق ةريخآلا تاونسلاىف مبيلع ترتاوت ىتلاةقحالتملا

 قرفتام نوديعتسيو اهيفنومجتسي ةحارلا نه ةرثف نم محل دبال ناكف

 هعم جورخلاو هتالاومو هتافاوم ىلإ لع دمحم ماعد اءلف , مما وق نم

 ملو ,هنع اولذاخت ةعانصلا نوئشل هابإو ضوبنلاو , برخلا نيدايم ىلإ

 لبع حالصالاب مذسخأ دق ولو , صيخالو دب كلذ نه مل نكي
 اونطفتل ةليقثبئارسضال و لوطسأ الوب رح مهلع لقثي نأ نود ةئيه

 روصعلا ىف اودقف ام اوضوعي نأ دعب ملل هدعي ىذلا بيخلا ىلإ م

 , ةيضاسملا

 اعشب ًاروصت ةيمالسالا دالبلا ىف مكحلا ماظن روصتت اننأ اهناثو

 تناك دقف ةريثك ملاظملا تناك اذاف , نامزآلا هذه لهأ هسحب نكي مل
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 نوبرعملا رفن اذا

 ىلع دهم نم

 تايارطشالا رثأ

 نييرصملا ىف ةيشاملا

 ةمانتأو نويرصملا
 ةقراسلا مكنملا



 ق سانلا تايرح

 ةمدقلا مكحلا ةءلقتا

 همس [مالادل

 سانلا نم الثم كاحلا بلط اذاف , آضيأ ةريثك اهنم تالف'الل ليحلا

 سشع كلذب سانلا ىقش امل راقعلا ةميق رشع ىزاوت ةيراقع ةبيرض

 ةابجلا ىلإ ىشرلا دقت ناكمالا ىف ناك دّقف , هروصتن ىذلا ءاقشلا

 تناكو . راقعلا نم ريغص ءزج ىلع الإ ةبيرضلا نوبحي الف نيلصحناو

 «بلاطيل نكي لف ؛ ةيعرلا ىلعال ماجا ىلع ةثبع عمتي ًارمأ كلذىل! ب ورحلا

 ناك امبإو , هليبسيف دابشتسالاو نيدايملاىلا هعم جورخلاب هتيعر 1 املا

 ىلع نوكي نأ ريغ نم همساب نوبراحي مهعييو هلام نم دنجلا ىرتشي

 .سانلا ىلإ بلط دقف ىلع دم امأ ء بلطي ىذلا لاملا مرغ الإ سانلا

 , راحبلا رامغ هعم اوضوخي نأو ناديملا ىلإ هعم اوجرخ نأ مهسفنأ

 ىلع ابيرغ رمآلا اذه نكي لو .ءالب هدعب سيلىنلا ءالبلاناك مث نمو
 -حافكو برحلهأمو- اضيأ ماشلا ل هأهنمرفن لب اهدحو رصم لهأ

 نود رمأ نم نوتأي امف ًارارحأ سانلا كرتت ةعدقلا ةمظنالا تناكو

 توف | وداد هيك نم دويق وأ ىاح نم جرح مهيلع نوكي نأ
 هلو هنولأسي الف هنأشو هنوكرتي اوماد امو ءبلطي ىذلا لاملا ماحلا

 .نم ءىثب نورعشي سانلا ناكانه ىرمو « ءىثب هيلع نوكردتسي

 ضرفي نأ ىلع دمحم دارأ الف . ةميدقلا ةمظنالا لظ ىف « ةيرحلا »

 مهثيرحىلع ءارجح» الإ هيفاوريلو كالذممءاس ةثيدحلا ةمظنألا عييلع

 لذا ء ةمظنأللا هذه نم مهرفتو كلذ ميطخسأف مهنوئش ىف الخدتو

 .نمو ٠ نوديري امسح فرصتلا وأ .ىث ءافخا نوعيطتسي سائلا دعي
 دمحم ةمظنأ نم رفني ىريجلاك ًارينتسم اشيش دجت نأ ايعيبط ناك انه

 هناآل « ابيلع طخسيو اهنم وكشي لب . اهيف قحلا هجو ىري الو ىلع

 .سانلا ناك ىتلا ةيرحلا هذه نم دح نأ ديرب ايلع ادمحم نأب رعش
 كارتآلا مأشأو كيلاملا ىتعأ مكح ىف اهب نوعتمتسي



 هس نأ“ سل

 « بيرغديدج ل كو  ًاديدجأر مأ تناك ىلع دمحمةمظنأنأ اهثلاثو

 نوئشو مهتايح بيلاسأ ريبغتب سائلا ذخأي نأ ىلع دمحم دارأ دقو

 , هنم دارا نومبفي ال مثو اصوصخ ع رييغتلا عييلع قش مهشاعم

 ميقوسي ىلع دمحم ناك ىتلا ةديعبلا قافآلا ىلإ مهراصبأب نواصي الو

 نم سائلا فوختنم هيلإ ةراشالا تقيسامكلذىلإ ان ركذ اذاف ؛ اهومن

 هبيلاسأ مويانتجاو ىلع دمحم ةمظنأ ند مروفت نأ انفرع تاموكنملا

 تح ةليوط ةرث نم دبالناكو . ملاوحأ عم قفتي ايعببط افقوم ناك
 بيلاسالا هذه ءارو نم ىجري ىذلا ريخلا مهسفنأاب اوئيبشي

 ةيبورواألا ةمظنأألا هذه خدي م الع ًادمع نأ روءألا هذه عبارو

 بلاغلا ف نساحلا هذه نم اهدرج امناو « اهئواسمو اهتانسح ةلماك

 الشم اسنرف يف دينجتتلا ماظن هبشي نكي مل هلخدأ ىذلا دينجتلا ماظنف

 ةرفاولا ةيطعألا ها ضرفتف شيجلا ىلا بهذي ناك ىسن رفلا ىدنجلاف

 بيبطلاو ريثكلا ماعطلا هركسعم ف دحي ناكو.رخافلا سانللا ىمكو

 حتتفي امفةعتملانم آبيصت بيصيف ةيرحلا ضعب هل قاطق تناكو : جلاعملا

 نادبملا ىلإ هراد نم هرحي ىلع دم ناك ىذلا حسالفلا امأ « دالبلا نم

 لقأ ىسكي و , رجالا سخأ ىطعي ناك , كلذ نم ءىشب عتمتي نكي مذ

 نمآبناج الو ةيرسناا نم ًاكيش الو جلاعملا بيبطلا دحي الو , ءاسكلا

 الود شيلا لمخدي ناك لب ؛ ةددحم ةيدنجلا ةدم نكن مل مث ,ةعتملا

 كنرتقاوةيدئجلا مس انلارفئانهنمو « ديبشلاكوأ اديهش وهف ع( ًايدبأ

 ىف لخادلا نوكبي سانلا مبصأو رشلاو ليولاب نيب رصملا ناهذأ ىف

 نيلانطلان يب قرفال هنآلل ةرخآلا ىلإ بهاذلا لع مهءاكب « ةيداوجلا »

 دمع رح تناك سايقلا اذهللعو . كلذؤ قح ىلغ مهو موبأسح ُْق

 نم سائلا ري ١ اذهلو . ةيلعلا هثوعب ىح ع هيئاصمو هسرادمو ىلع

 ك0

 لاب قي قاما ةعوبطم 057 تأ رثذم 00(

 نم نيبرصملا ررغن
 ةثيدملا ةملنالا



 نويرمملاو لعدم

 ىلع دمتو نويوروالا

 قع دمشو ريلجيالا

 ك0

 اودعتياف ريخلا هوجو مهنع تيفخورشلا هوجو الإ تاحالصالا هذه

 . راكنالا لك اهوركتأو ابنع

 ولو . كلذلنييرصملا هاياعرب ىظلا ىلع دم ءىسي نأ ًايعيبط ناكو

 مدعو هنممهروفن هطخسأو هاجشأ امل مهرمأ ةقيقحف اليلق ركفدق
 ناكيهيفركشي ام تقولا نم كلمي ال الجعم ناك هنكلو . هايإ مهتاراجم
 غارفلا نم هبدل نكي لو « ددرت وأ لاؤس نود عاطيف رمأي نأ ديرب

 ادب دحي ملف« قفرو ةداره ىف هدادعأو بعشلا اذه ةيبرث نم هنكمب ام

 ةفئاطو ةبج نم كارتالا نم ةفئاط ىلع داهتعالاو مهنع ءانغتسالا نم

 اسنرف لصنق 2هههئ1 ىقرد هحصني لولو .ىرخأ ةبج سبناجأألا نم
 ىرطفلا هدادعتساوةن ونكملامهتاكلمب هرصيي و نيبرصملاب ةناعتسالاب
 مييلابي داكال مهنم هرذح ىلع لظلو ؛ ادبأ مج ةناعتسالا ىف ركف امل

 | . محل لفحي وأ
 هعقوم نم الاح نسحأب نييبوروألا نم لجرلا عقوم نكي ملو

 دمج قشدقو « نيرخآلانم آنظ هبأوسأ نولوألا ناك لب «نييرصملا نم
 ىلع نكلو نيطخاس اوناكءالؤهنآلل«نييرصملاب هئاقش فاعضأ مه. ىلع

 دقنب ىلاولا ىلإ نوهجوتي نوداكي ال مهسفنأ ىلع نيوطنم ء تمص
 نالعإ ىف نوددرتي ال اوناكف نويبوروألا امأ ؛ ةيصعمب هنورهاجيوأ
 ماشلاو رصم ىف زيلجنالا لصانق نم لب « هب مهنظ ءوسو هيلع مهطخس

 ,طخسيو ريثياع هجارحإ ف ةذل دحيو هيلع مجيتلا ء”ىرمتسإ ناك نم

 نظلا نسح ىلع مهمغريل هعسو لذيو كلذ ملعإ ىلع دمحم ناكو

 ققحتي دق هلامآ نم ًاريبك ًابناج نأ هسفن ةرارق ىف دقتعي ناكذ] . هب
 . هيلع اهدامتعاو هيف ابوروأ ةقث درجمب

 مهرثك أوهيلع ارطخ مدشأو ىلع دمحم ءادعأ ىرضأ زيلجنالا ناك
 اوناكمهنأب لوقلاب كلذ اوللعي نأ مهوخرؤم لواح دقو . هيلإ ةءاسإ



 بس إ نق مدمس

 ماو ءرصم يف هثدحتسا ىذلا ىقرلا « ةعيبط » نع توضري ال

 قاهرالاو ملظلا نم اناولأ ابيف نوريو هبيلاسأ نع نوضري ال اوناك
 ىلإ عجار هل زيلجنالا ءادع نأ ىلإ مبضعب بهذ امبرو « هاياعرل

 ديري ناك ىذلا رودلا ءايعاب ضوبنلا نع هزجعو هفعذض نم مهدك أت

 لحم لواحلا عيطتسي نل هنأ نم ةقث ىلع اوناك مهناو : هب ضونينأ
 نزاوتلا » نأ اودج و اذلو ع ىسورلا رايتلا فاقيإ و ةيناهثعلا ةلودلا

 ةلودلا لات ىت> هدح دنع هفاقيإو هنم ةلودلا ةيامح ىضتقي « لودلا

 طسوأد رفنم لمعي انسمالجر ناك ًايلع ادم نال كلذ ءاطاح- ىلع ةين اهثعلا
 ول لمعلا اه .. ةليلو موي نيب هتينم هكردت نأ رظتنملا نمو , . ماين

 مويلاةين اهثملاةث ودلا ىلع دمحم مدهول ةجينتلا نوكنت اذام .. كلذ ثدح

 ةريطخ ةيسايس جئاتن ىلإ كلذ رحب الإ .. ادغ ابسفن هنل ود تمدبت مث

 هيلال [ىذلا ثارتلا اذه يسقى لع لودلا نيب ةيملاع برح اهيف لفأ

 ؟ هيدي ني نم طرفنا م"

 بابسأ اهب خت ةيئاطيربلا ةسايسلا تناك تالعت هذه لكنأ ديب
 داكتال بابسألا هذه ةقيقحو « هتضبنب اهاجشو ىلع دمحتىلع اهطخس

 صرحت ارتلجنا تناك اذامل : لأسيو ًاقيقد المأتر وماألا لم أتي نه ىلغىنخت

 ولو . ايكرتفعض ناك كلذ ببسنأ ف رعيف .؟ ةينامسلاةلودلا ءاقب ىلع
 . اهيلعءاضقلاو ابمدهل دجلا دعاس نع زيلجالا رمشل ةيوق ايكرت تناك

 اهتراجن قيرط لوط ىلع ةفيعض لود مايق ىضتق تناك اههلاصم نآل

 نكت مل ايكرتريسقت ىف اهتضراعش ٠ قيرطلا اذه ىلع نمأت بس دنهلا ىلإ
 عمي نأ نم افوح تناك امبإو٠ ةيناسنالا باجل ةأعارم وأ 5 ةمحر

 اهتراجت ددبتف ةيوروأ ةيوذ ةلود ةصح ىف ةلودلا ىضارأ يه مزج

 ىضارأ نم ءزئجج رطخأ باص ام تع راس اهنا اذه قادصمو ءرطخلاب

 نيلعسأف ررصم ىلع اهدي كتم وأ ,ةص رفلا تحمس نزح ل ودلا هله

 ريلجتالا فقود ةقيقس
 لع دمش نم



 رضي ىلع دمع ضوبل
 ةيريلجمالا للاصملا

 6 ادع

 زيلجنالا ةساسلا راكفأ نأ ىلإ اذه ٠ اهتالصاوم ليبس كلذب تنماو
 « رئازجلا ىلع اسنرف ءاليتسا دعب رصم لع ءاليتسالا ىلإ هجنت تأدب

 نم مهنكمتو , دوسالا رحبلا ىلع مهئاليتساو ايسأ ىف سورلا لغوتو

 ٠ نأ ارتاجنا تسحأ ذإ ءايسورلا راهنأ ىفو هيف ةيراخبلا نفسلا رييست
 هلامش نأو ءاسنرف دوجوبرطخ ىلع حبصأ ضيبألا رحبلا ىف اهزكرم

 زكرم داجيإ ةرورضب مصعب ىدانو , سورلا مدقتل انمآ لعل مل دنملا

 (1) رصم ريغ زكرملا اذه نكي ملو . ضيبألا رحبلا ىفارتلجتال
 ةلودلا دالب ىف ةقفان ةيراجت حلاصم كلذك ارئاجنال تناكو

 عناصملا نم ةلودلا دالب واخ رجاتملا هذه راهشتنا رس ناكو : ةبنايثملا
 تاراجتو ةيوق تاراكتحا زيلجنالل تناكف ع جاتنالا دهاعم وأ

 عناصملاهدالب فاشن أ ىلع دمحضبناءلف « دحأاويف اهسفاني داكي ال ةقفان
 هجوتو كلذ مهطخساف «ىزيلجتالا دراولا نع كلذب ىنغتساو لماعملاو
 هلامعأ اوهوشينأ اولواحو ,ىوكشلاب ةيزيجنالا ةموكسلاا ىلالصانقلا
 «هتمظنأو هلامعأ رئارج نم ءالبلاب ايثدلا ورذناو هصيقن لكب هوعبتيو
 ىف اوذلايف زيلجتالا ةساسلا سوفن نم ىوه ىواكشلا اذه تفداصو

 بئارضلادازايلع دمحم نأ ةدح مهطخسيف دازو « مهينطاومل اهريوصت
 نطقلا رابتصم ناك نأ دعيف , هل ةعباتلا دالبلا ىف دراولاو رداصلا ىلع

 دعبو عةئالاق ١ عفدي حببصأ ةثالا ىف س اهردق ريدصت هبيرض عفدو

 ةعاضب نم لخدي ام ىلع ةئاملا ف ١ عفدي ىزيلجنالا رجاتلا ناك نأ
 اوسحأ نأ زيلجنالا ثبلي ملف ةئاملا ىف رشع ىنثا عفدي جبصأ ماشلا ىف
 اورتسو ع طشسلاو ىوكشلاب ممم وصاوعف رف وهرودص جرد اشايلا نأب

 اهنيبف . ىلاولابيلاسأ نم روفنلاو ىلودلا مالسلا ىواعدب ءاوهألاهذه
 ناك ةينامعلا ةلودلا ةمالس مساب ىلع دمحم ىدحتي . نوتسرملب ناك
 نمثلا ناك امو . . نمثلا ضيقيل ةلودلا ىدل هلصانقب ىمسي

 (1) 11هولكتمكف : 821151 1 مات عو غم 1م013. ( 8لعتب متاع
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 مم 1ماإب دل

 - ا 0 )١( ١مْ*س ةنسس اهسفن رصم ىف زيلكنالا تازايتمال اديدجت الإ

 ىلإ اهته رفحتو ىلع دمحم ىلع ازااجتا طخست تناك ةيناث ةلأسو

 « ةيسنرفلا ةءايسلا تال آ نم هلآ ناك هنأب هماهتا ىهو , هيلع ءاضقلا
 نيخرؤملا أطخ ىلإ ةراشالا تقيس دقو ءابعئانص رم ةعينصو

 مهنأو ىلعدمحم لع لضفلا باوعأ مهنأ ند هنوعدب اف نييسنرغلا

 لك ىف هداسع اوناك مهنأ و « اهيلإ راص ىتلا ةجردلا هذه ىلإ هومفر

 ريلجنالا فوذخت مث نمو ع لمع نم هب ضيم امو حالصا نم دارأ ام

 هوحراصف هنادرأ ىف نورتتسي نييسلرفلا اوروصتو ىلع دمحم نم

 نم ىعسم كلذب نوطيح مبنأ مهنم انظ , كلذ ىف اودتشاو ءادعلاب

 مهضارغأ نم اضرغ مهياع نوتوفيو نيبسنرفلا ىعاسم
 لع دمحم ارئاجنا ترغأ ىلا ة 1 ةيقيقملا بابسالا تناك كلت

 ةيناثالا نع زياجنالاب ومسلل لع الو ع ءادعلا فقوم هلم !هتفقوأو

 فيك ىرتسو « اوناك امْيح ةلادعلاو قحلا راصنأ مهرابتعاو قافنلاو

 ىش تاليوو بئاصم ةوادعأا هذه هأرج نم ىلع دمحم تفاح

 دالبو نادوسلا ىف هيدايأ دادتماو ىلع دمحم عاستا ناكو اذه

 نادوسلا ىلع هواليتسا اماف ء مبحماطمنم دحيو مبفيخي ماشلاو برعلا

 اونوكي ملام اذهو ع ةيرصم ةريح رمحألا رحبلا لعج دقف زاجحلاو

 اولدعم* ىقيرف الا ءىطاشلا ىلع مجرب لالتحاب اولجع اذهلو ع هنوضريل

 برعلا دالبستف هلاك] امأو , برعلا دالب ءىطاش ىلع ندع ىلإ ابنع

 قمهاسي أدب لجرلانأ هنممبفوخت دازو سراف جيلخ ىلع مهتدايس ددبف

 , مهاذآو كلذ مبطخساف جيلخلا اذه ىف هل انفس ريسف دنهلا ةراجت

 ةريرجلا ىلع ءاليتسالا ىف مهيعاسم قوحي ماشلا ىف هدوجو ناكو

 (1) ادمءاسملاو (دو-نأع 2 .١



 نييسنرفلا فقوم

 ىلع دمج نم

 ١1مم

 هتضيق ىف ماشلا ناك ذإ , دنهلا ىلإ يبقي رطىف تارفلا ف ةحالملاو ةيقارعلا
 اهتا رابتحاب موقت عه عإل ىنسسكن تب اكلا ةثعب تدب ىذل ا تقول سفن ىف

 ضعب ىف ابيس ىلع دمحم دوجو ناكف ع ماشلا قرطو تارفلا هايمىف
 تايقعلا نماوقل أم

 افقوم ىلاولا نم اوفقي ملومبسفأعماوفلتخا دقف نويسنرفلا امأ
 مهنكمأ ام هترصانمو هب باجعالاب اورهاج دقف ءاموبغم وأ ادحاو
 ةين ىلع رصنقا ىأ , « ايئوطالفا » ناك هيلع ميفطع نكلو ء ربجلا

 ةنواعملا ىلإ اهيف جاتحا ةبسانم لك ىف هولذفع , ءاجرلا نسحو ريخلا
 ناك دقو « ىّتش تارات ىف مهفويسو مهلاجرب هويراح لب « ةيدجلا
 ىلع هتاظحل رخآ ىلإ ناكو , ريبك دح ىلإ مهب نظلا نسحب لجرلا
 نيح كلم نأ بجعلا ثبلي مل اذهلو « مهنم نوعلاو مهيف ريخلا لمأ
 انيحو . . هيلعارتلجنا عم رصانجلا دقعتو ةوادعلا هزجانت اسنرف دجو

 هتلود فقوم رربي نأ 11. 1غ هيلشوك اسنرف لصنق لواح

 اضيا ةيوروأو ةيقرش لب ةيرصم تسيل ةلأسملا نإ » هلوقب هءاذأ
 ةسايسلا طباور نم للحتن نأ عطتست مل ابنكلو كتديا اسنرف نإ

 ىلع تالعتلا هذه رجت مل . . « ةصاخ اريلجنابو ابورواب اهطبرت ىلا
 نييسئرفلا ءالؤ» ةقيقح رمآلا رخآ كردأو نورحملا راثملا خيشلا اذه
 امنإو , ىرطاخل اهفالحا نع اسنرف ىلختت نأ بلطأ تسلا م لاقف
 ريمض تيلو , ١( ع ءادعلا فقوم ىنم فقت لف ترصقأ وأ تددو

 لجرلا اذه ابيل] اهيهجوت ىتلا ةقداصلا ةاكشلا هذهبب سحا اسلرف
 ىلإ هل ديكلا ىف رجت ملف كلذب تسحأ اهتيل .. هسفن لك نم قداصلا
 ديعبلا طوشلا اذه

 (ل) طيلونأاغ : آن ظووب منع هغ !؟ظسسممع, ( نونعع) . 7011
 انت ةو 414 241
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 ىلع دم نارعا ىلع دمحم لامعأ ىف نيسئرفلا ةمهاسم _.رأ لوقي نم ىسعو

 نينرقلا نه ]ذم ضحدت ةجح ضبني هعيراشم ىف هتتواعمو هعم لمعلل مبعارسإو

 ىلع دمحم ليبس ىف ادبج رداغت ال تناك اسنرف نأ دك وتو « ىأرلا

 ءالؤه نأ ابطقسيام طسبأ ةجح كلتو ع نيعلا ةريرق ةيضار هتلذب الإ

 لاجرلا زارط نم اونوكي مل ىلع دمج نوعل اوفخ نيذلا نييسنرفلا
 ىتلا ةيافنلا سم اوناك امنإو « اهتبحاصل ةلود مهيدهت نيذلا ذاذفالا

 نيذلا نيبسنرفلا اله نكي ملف «ليبسلا اذه ىلع مهدالب مهنم صلختت

 نكمي نيذلا ( فيس لينولوكلا الخ ) ءافك الاب ايلع ادمم اوناعا
 تايافك ىوذ اوناك لب « مهتربخ ىلإ نوكرلاو مهيلا نائمطالا

 رطانقلا كمامأو . . اهب اوناكوتلا مهلابعأ كلذ ىلع لدن امادج ةدودحم

 مل لاجرلا ءالؤه نأ ىلإ اذه ء لوقثام ديوتت نانيل اهمافأ ىتلا ةيريخلا

 ةمدخ اولضد امبإ و ع ةيسارفلا ةموكسملا لبق نم نيثوعبم اونوكي

 ريغال ةرماخملاو بسكلا ىف .هبغر نع اهابلا

 ايكرثو ىلع حث ةلودلا هذه نم وه هفقومو « هنم ةينايثعلا ةلودلا فقوم امأ

 هذه رثأ رك ذن نأ انمبي امن]و « باتكلا اذه نم ىلاتلا لصفلا هعض وف

 اذه فرع 0 . هماظنو هتموكح ىف ةلودلا نيبو هنيب تاقالملا

 سصالا ءىداب نه دعتسي ىلع دمي ناك له ,.لأسن نأ ىنبني رثألا

 باوجلا ؟ هنع امغر هيلا قاسنا هنأوأ « ةلودلا عم رودلا اذه بمليل

 .الو مل

 ىلع ثععبي امم نكي مل نيمحلا كلذ ىف ةلودلا لاح نآلف معن امأذ

 اهلاوحأ بلقت نوفرعي مهلك اهنالو ناكو « رارقتسالا و نانئمطالا

 بلاطملاب مهتاهرإ وأ ماكحلاب ردغلا ىلإ ارليمو اهتاسايس بارطضاو

 مفي نأب سانلا ىلوأ هسفن ىلع دمت ناكو , ةعورشملا ريغو ةعورشملا

 شوانو ةلودلا ةسايس سرام دقف , هاقوثيو هل ةبهآلا ذخأي و كلذ



 مس ]واس

 نا لاجرلا ءالؤه نأ رمآلا رخآ فرعف , ةيالولا هئاقترالبق اهاجر

 ةدمعو ىوق شيجب عبنم مصتعأ اذإ الإ ددللاو ديكلا نم هوفعي

 تناك اذببو « هنوختت الو هميقت نأ عييطتست ةميكح ةرادإو ةحلاص

 انف .ال اماو , ىرادالا هطامت بابسأ نم ايبس تاقالعلا هذه

 فيراصت نأ ىف رمآلا ءىداب نم ىلع دمع ركفي نأ دعبتسن

 ابضرأ حايتجاو اهتلواطمو ةلودلا برح ىلإ هرطضتس مايألا

 .ىدأبىف دمي ناك شيجلا نأ نظلا بلغأو ءابلع ءاضقلا لع فارشالاو

 طبحتو دئاكلا تبكتت ىتلا ةوقلاب راعشالاو ء فيوختلل  رمآلا
 برجل هبدن نيح ناطلسلا بلط ةباجإ ىلإ رداب اذ_بحلو , ىعاسلا

 . .ةوقلا هذه ربظن ىكل هدبج برها هذه ىف لذبو نيباهولا

 د

 رومآلا انراق اذإو ء لعف امم رثك أب هبلاطي ىلع دم رصع نكي ل

 هتيرقبع انل تلجتل هئيجب لبق اهيف ناك امب دالبلا ىف اهثدحتسا ىتلا
 هئانيأ نم هدعب نم ىتأ نم هانراق ول قلأتب هرصع لعل لب  هرادنقاو

 . هلئالس و.

 اذهف . . تاغلابملاو ماقرألا اهيلَغ لدن كلذب ةقطان لجرل!لامسأو

 تابينجلا نم نويلمهصنلاىلاو> ةيوئسلا هتاداربا طسوتم غلي لجر

 ىدم لاونملا اذه ىلع تمظتتا هتينازيم نأانلق اذاف ء ريداقتلا نسحأ لع
 نم انويلم رشع ةسمخ داريإ نم هب لصتا ام عومجم ناكسل ةنس نيثالث

 تردقام طقف دهاعملاو عئاصملانم أشنأ لجرلا نأ روصتق . تابينجلا
 أشنأ ةيفابلا ةثالثلا نييالملا نمو ٠ . تابينجلا نم انويلم رشعىاب هتميق

 ةعلفو ةيميهاربالاو ةيردنكسالا ءانيمو ةيدومحلاو ةيريخلا رطانقلاو
 نومينأعاطتساو 5 ةريبك نفس رشعام نم لكفنيل وطسأىبب . ةرهأقلا
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 ةلمح ىلع قفناو  نينسلا نم تارشع عضب فلأ ةلام هتدع اشيج

 لسرأو . نادوسلا متتقو ماشلا بورحو نانويلا بورحو نيبياهولا

 ءابتايرخ أ وهمايأ تايلوأ ىفابلاج ررئامضىرتشاو ةينيطنطسقلا ىلا لاومالا

 لامعألا نم «اهدودح» ىف أشئام رك ذاو ةريغصلا ةينازيلا هذه روصت

 لاملا نوئشب ماع ميكح ىأو « لجرلا اذه ناكر يدم ىأ فرعت ةيقابلا»

 مظعم ىف عاطتسا لب . . ًادحاو املم ضرْتقي ملو هلك كلذب ماق ىتح

 غلبم امئاد هيدل ناكف . فرصنملاو لخدلا نيب ةبسنلا ظفحي نأ همايأ

 ابيسف ريبك ىطايتحا

 « لاوز ىلإ اهرثك أ راصوايحطسهلامعأ نم ريثكسلا ناك ةقيقح

 ةرذدبلا سرغدقف .. كلذ نعديحولا لوئسملا وه سيل لجرلا نكلو.

 ةيانعلاب اهودبعتي نأ هنمأ لاجر نم نيرداقلاو هئافلخ ىلع ناكو

 نكت مل هتمأ نم ةيبلاغلا نآل م هتمأ نم نيرداقلا لوقنو . . ريمثتلاو

 هذه ءاقيب ريخلا نم اهلع دوعيام فرعتل ريدقتلا نسح'نمةجرد ىلع

 نم اوكلمام اوقفني نأ هلاجرو هئافلخ ىلع ناكف . دهاعملاو عناصملا»

 بعشلا فرعي ىتح ةيقاب تاسسؤملاو دهاعملا هذه ىلع ةظفاحتلل دبج

 دحأ نكي واذه ؛ اهيلعةظفاحماو اهتياح ضبنيف اهردقاهردقي واهاودج

 اهب رظنن ىلا نيسلاب رظنيل ابوروأ وأ رصم ىف ب هب رصاعم نم

 ابسفن اوروأ ىف ذئموب تقشنا ىتلا تائشنملا مظعم ناك لب ؛ نآلا

 موتيروطاربما دييشت ىف ىلعدم نمكحأب نوسنر فلا ناكامو « ايحطس

 . قافآلا اهرك ذب اوثام ىتلا

 اددجم لع دع نكرم مظن بلقب ملو .ديدجتلا ىف ايلاغ ًاددجم نكي ىلايلع ادم نأ ديب

 « نيريثكلادالخأ ىف عقي دق اك بقع ىلع اسأر رصم ىف ةايجلاو لمعلا

 لو ءاهدجو مك ةيقرش ةدبع ىلع تلظ ةايحلا ظن نأ ةقيقحلا امو
 وأ ءطقف ابحالصاو ابييذبنل الإ ةيبوروآلا بيلاسآلا لمعتسي

000 



 راكتسالا ماظن

 هبقرشلا ىلع دمع ةءيبلط
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 ىذلا راكتحالا ماظنق « لاملا نم اهرد ةباغ هيلع ءت ىتح ابطبضل

 نوريثكلا هيلا هقبس قرش ماظن ىوكحلاو ىلاملا هماظن ساسأ دعي

 .ماكح اههريغو سرافو دنبلا ف هرصاعي ناك لب ع قرشلا ماكح نم

 لجرلا نكلو . لعق اك اهفانصأ ضعب نوركتحو ةراجتلا نولوانتي
 لصو ىذلا لاملا اذهب ديفتسي فيك فرع هنأب مبلك ءالؤه نع زاتمب
 .نمهي رصاعم شهدأ دح ىلإ هنم دافأ لب , بيلاساللا هذه نع هيدي ىلإ

 نوراظتني نييوروألا نمنوريثك ناك دقف . ميبابلأ ريحو نيسوروألا

 مهنونظ بيخي ىتح ثبلي نكي ل هنكلو ,ىرخأو ةنوآ نيب هسالفإ
 الشم 18900 ةئنس ىفف « هيلع طببت ىتلا تاقئاضلا لاقثأ نم صلختيو
 .لدايتف . . نيتيلاتتم نيئتس لينلا طيهو ةروملا .برح فيلاكت: هتظبمأ

 هتمه فعاضيودب اذاف . . ؛ . اريخأ . . هرمأ نمخارفلاب ىناهتلا لصانقلا
 « ىرخأ تاونس عب رأدعبو,ةيردنكسالا ف ضاوحالا و عناصملا ءاشنإف
 () . 0 فيلاكتو تاقفن ةروملا برح قوفت عيراشم ىف اذخآ ناك

 الو هسالفا نلعم لجرلا نأ ىلإ ركراب رتسملا نآمطا ١80 ةنس ىفو
 رءأدق ايلع ادم نأب أجافي هب اذإ و ؛ ناطلسلا ب رح ىف قفنأام دعب كش
 ىلع رثع دق لجرلا نأ ىف ركراب كشي ملف « ! هدونج تارخأتم عفدب

 . ١ () نيدلا ءالع حابصمي هيلع رثع , ميظع زتك

 , هنم ذخ يام ةرثك ىلع غ رفياال مب ظءع زبك لجرلل ناك لجأ

 .لاملا نوئش ا الإ زنكلا اذهنكي لو

 ةيئازيم هتيلام عضيبل هنأ نمهبيلاسأو للعدمع ةيقرش ل علدأ سيلو
 هيلا,دير يام عض ناك لب ؛ ليوط نمز دعب الإ ةينازمملا هبشي ائيش وأ
 ماكحلا بولسأ ىلع بوتكم ه باسح ريغبهنم قفني و هنئازخىف لاملا نم
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 هفرصنم نوكي نأ ىف امئاد ديتجا هتكلو ع نامزلا ميدق نم نيبقرشلا

 كب صوغوب هتيلام ريزو هل عضو ىتح كلذىلع لظو هداريإ نم لقأ
 .راموج ىسنرفلا ةنواعمب ايوروأ ىف عبتملاك امظنم اباسح

 ىف باسح اهل نكي مل « ةيعرلا » نأ وه , كلذ لبع رخآ ليلدو

 نم حلصتسا دقق « هحابرأو هتاريخ نم ظح اهل نكي ملو , هعيراشم

 ريخلاو حبرلا ةريفو ةديدج ليصاحم لخدأو نادف فلأ ةئام نيضرألا

 اهحبر داعلب . ًادحاو املم ابنم حبري ل حالفلا نكلو توتلاو نطقلاك
 ىلع ناك اك ارخسسم انيكسم اريجأ حالفلا لظو ,هدحو ىلاولا ىلع هلك
 حجررلا ردت ةءيظع عناصم لجرلل تناك دقو . كارنآلاو كيلاملا دبع

 الإ لالا نم تنولانيال ءارجأ اوناك ابلك هتيعر نكلو .. ميظعلا

 هاياعر نم فالآلا اهف براح شويج: لجرلل تناكو : هب نوغليتيام

 عفتري مل ةيعرلا هذه نم ًادحأ نكلو كلذك فالآ اهيف دبشتساو
 اذكهو . كلذ هبسحو عاطيف رمؤي ىذلا نيكسملا ىدنجلا ناكم نع

 ايمص ايكرت لب ايقرش لجرلا ناك
 .ايقرشناك هططخو هتسايسساسأنأ وهو : كلذ لع ثلاثليلدو

 ةعيقولا وعادخلاب اهكبح ىلع يدق « دئاكملا رييدت ىف ارهام لجرلاناكف

 « مركمرصنييرصملا معزنم هفقوم ىف انيأر مع اذه ىلإ امو قيرفتلاو
 صاخن ىتح مييلع هلايتحاو كيلاملل هتعئاصم ىف لج لكشب ربظ اكو
 ىف ديعبلا هرثأو ةسايسلا ىف لاملا ةدئافب كلذ ىلإ نمؤي ناكو ع مهنم
 ىنج دقو , لصانقلاو ةلودإالاجرل ةوشرلا نمرثك أف ؛ابلاجر سوفن

 لودلا لصانق نم ةفئاط رئامض ىرتشا ذا , اببط ًارمث كلذ نم
 , () اليوط انامز كللفىلع اواظوهناسحإ اديبعو هلضف ىرسأ اوحبصأف

 ابنم دارملاسيل . ةييرغال ةبقرش ملعتلا نع لجرلا ة ركف تناكو

 (() 12هةععا1 2. 219 *

 هتيعرو ىلع دم

 ةيسايسلا لع د بيلاسأ

 ميلعتلا نم رك
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 هتمدخ ىف لخدي رفن جار خآ دارملال ب «هلاح نيسحت وهفيقثت وبعشلا ميلعت

 ابوروأ نم مهلج نبذلا ةذتاسأآلا لوأ نأك انه نمو هتاجاح قبو

 رثك أناكو ءباسلاو مسرلاهذيمالت معي لخأ ع ىتسوك هما ىلاطيإ

 ملهنركف نكلو . هثوعب تناك رارغلا اذه لعو ؛ ايعانص هسرادم

 فيقثتلل سرادم ءاشن] ىف ركفي أدبف ءىثلا ضعب تروطت نأ ثبلت
 . ليلقب كلذ دعب ةمآلا ىوتسم عفرو

 فرعيو ,ةيداهلا ةهادبلاب ديري ام فرعي ايلمع ناك لجرلا نأ دبب

 ملوع ادبأ لمعلا هجو هيلع قلغتسي لف « ةناكرلاو ةنطفلاب هكردي فيك

 نم لصنقل اكرم هسفن لحي لو طق كلاسملا هبجو ىف كبتشت

 هنأ كلذ لع هناعأو ءةعاربلاو ةليحلاب راطشلا هبكري ارغ وأ « لصانقلا
 اهيارنعمرومأ لك قردصف 6 هسفنريغدحأ ى قي داكي ال ارذ> ناك

 ىبرغ وأ قرش لج رهلوح نميفنكي ملف كلذ ىف قحلا ىلع ناكو
 , هثاك ذو هتنطف ىف هيواسي

 ىذلا ىكرتلا ثارلل ريدقتلا قداص ناك هنأ لجرلا لئاضف نمو
 ىلع ناكف « هابقع ةماخوو هءوسو هررض فرعي ناكف ؛ هيلا ىبتنا
 نيدلا طارشاب ديقتي ملف ء هضعب نع وأ هنع ىلختلل امتاد دادعتسا
 ةيراجت 1 اع ًاسشئأو , قرعلا ركتحاو رذملا ةراجت ىف مئاسو هدودحو
 نولسملا ناك ىتلا عرشلا ماكحأب ديقتت الو ىراجتلا فرعلاب ىضقت
 ل نراو اع كلذ ريغو داسجألا حبرشق حابأو اهدودح ىف نوضاقتي

 . هلعف نمذوج رحتي هورصاعم

 نوح ةخوخيشلا ىف لخدأ دق ناك لجرلا نأ كلذ ىلإ رك ذسنلو
 هلامعأةجبتن ىري تح عرسي نأ هيلعناكف ع هتاحالصإو هلامعأ لبتسا
 ىذلا لمعلاف . ىو لك ةدئار ةعرسلا تناكف ء هنيح نيحي نأ لبق



 سلكه

 ىلا ةطخلاو ماع ىف امان نوكي نأ ديال هماهال تاونس رشع بلطتي

 راغفو . . ؛ طقق موي ىفاممرو دحاوربشفف ذفتت اهذافنال اماع مولتست

 هيدأ نكي ملف ٠ قيفوتلا نم ىتش بناوج لجرلا أطخأ ةعرسلا هذه
 لماوع نم المأع اذه ناكو ؛ بيرجتلاو ناقتالاو ديوجنلل تقولا
 ةليلوموي ىف تعاضو ةليلو موي ىف اهلكت أش  اهتابث ةلقودلامعأ فعض

 . ارثأ اهدعب ةفلخم ريغ

 0 ع

 هلامعأ تلوانتو .اعيمج ةرادالا ىحاون ىلإ هتمب- ىلع دم هجوت

 منو شيجلا نوكو ةيرحبلا أدشنأو ةراجتلا رشابف ءابلك ةضبنلا ىحاون
 . مياعتلا,متهاو ةعارزلاب ضبنو ةماعلاةحصلا عرو نمآلا رقأو ةيلاملا

 هنآل هلك هطاشقن رسو هماهنها عضوم اناك ةيرحبلاو شيجلا نكلو

 بورحلا هيف ترثك رع ىف هسفن ةياهل هيلا ةجادا دشأ ىف ناك

 « كلذ ىف ىلع دمحم ةيرقبعلاب خيرالا دبشيو ء شويجلاو عئاقولاو
 نوبراحركسعلا ةريخ نمافال 1 ناديملاىلإ لسرت نأ تعاطتسا ةيرقبع

 ىدنجابيف سيلو دالبلا ىلع ليقأ هنأب هل دبشي ؛ ةرابمو ةعاجشب نيصلخم
 رصم لوحنأ ًادج ةريصق ةرثف ىف عاطتساف , مسالا اذهب ريدج دحاو

 ءاهباسح بسحو ارسأب ىثخ ىلوآلا ةجردلا نم ةيبرح « ةوق د ىلإ
 ىلإ نادوسلا نم . .ارصنو ابرح ةيمالسالا ةلودلا ىحاون اهب "الم
 كلذ قيفوت ىأف ؛ ديركو نانويلاو لوضانألا ىلإ ماشلا ىلإ برعلا دالب
 لازال قرشلا نأ فوروآلا ىأرلل لجرلا اذه تبثأ دقل : حاجت ىأو
 تاراصتنالاو عقاوملابسكو لفاحجلا رييستو شويجلا دادعإ ىلع ارداق
 هيلع تحلطصاو تامزالا تمزأت نيح هب تلع دق نسلا نكنت ل ولو

 ناكهنكلوءو مهب ةئس هيلع نيفلاحتملا عم رخآ نأشهل ناكل لودلا

 . نمآهشرعو الإ ايندلا رداني نأ بح ملو ىربقلا ىف هلجر ىري

 شيجلاو لع دمحم
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 ىرئالو , اهريخ لداعي اهرش داكيف ىرخآلا لعدم لامأامأ
 الو رظنلا فقوتست هعئاصم الف ع همايقل ةيرقبع مزاتسي اًئيش ابيف

 قحتسي ام ربلأو رحبلا ىف هتاشنم الو باجعالا قحتست هعرازم

 ىلاملا ماظنلا نع لجرلا ةيرظن روصت ةعمتجم اهلك تناك نإو , رك ذلا
 نم اهنيكمتو « ةلودلل ىداصتقالا لالقتسالا » ةيرظن ىهو  ةلودلل م

 « ةميلسلا هترطفب ىك نلا لجرلا اذه ابللا ىدتها : ابسفنب اهتاجاح دس

 لودلا ىه اهو , ىريكلا برحلا دعب الإ ابسفن ابروأ اهيلا دتهت لو
 . نامزلا نم نرق ليق دمع هققحام ىلإ لصت نأ مويلا لواحت ابلك

 بسانتي دوعصىف تناك همايأ قرصم تادارب] نأ ظحالملا نمو
 تاعورشملا هذه عزعزت لو , هلامعأ ةرئاد عاستاو هعيراشم دوعصعم

 نكي ملو , ةظوفحم فرصنملاو داريالا نيب ةبسنلا تلظف « ىلاملا هماظن

 الم ىف عسولا نولذييو لاملا نورخدي نيذلا ماكحلا نم لجرلا

 ,ءاخس هلابعأو ةعيراشم ىلع قفني ناك امإو , بهذلاب نئارخلا

 ىرخأ ةيحاب كلتو « لاملا املجأ نم عمحجي ىتلا هوجولا فرعيو

 نأ ىلإ لجرلا اذه نطف دف ء نيبقرشلا ماكحلا نم هريغ نع هزيم

 عناصم نم هدلب ىف امب امنإو بهذ نم هيدل امب تسيل ماحلا ةوق
 لوصحم نم هضرأ ىف امو ةعانص رودو ىتاوم نم هلحاوس ىلع امو

 ةمهم مفي هرصاعي كلم ابروأ ىف نكي ملو  نئافس نم ههايم ىف امو
 افلخرصمل مايألا تمسق دق ولف » هجولا اذه نم ريخ ىلع احلا

 الثم برغلا لهل داليلا تبرضل هعيراشمو هبهاوم ثري ىلع دمحم
 ًادحاو ًاءرمأ نكلو « نابايلا لثم نع لقب ال ىمايسلا حالصالا ىف
 عضي نأ نم رثك أ ةهادب كلميال ؛ ىمايس كلم ليثأت ىف هرمع قفني
 () . « ىتاشنالا مدقتلا اجانرب
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 ناكىلا ضارغألا ىهام . .؟ هلك كلذ نم ىلع دمه دارأ اذام

 . . ؟ امأيه ىتلا ةوقلاو اهأشنأ ىتلا ةموكحلا هذه ءارو نم ابيلا ىرب

 .ىعسملا كلذ ءارو نم ابلهأو رصمريخ طقفوجرب نكي ل هنأ تيث دقل

 حالصالل نوحلصي نيذلا نييلاثملا ماكحلا نم شيل هنأكاذك تيثو

 ةلاقإو مالسمالا ضاهنا وجرب ناك هنأب كلذك لوقلا نكمب الو هتاذىف

 ؟ كلذ نم هضرغ ناك اذا « رمألا لوأ نم هترثع

 أدب : رصم ةيالو ىلع رقتسا موي نم ديعب ضرغل دعتسي أدب دقل
 ىلا ةياغلا هذه كرديل هسفن مظنيو لوطسآلا ىف ركفيو شيجلا دعب

 ؟ ىرتاب ىه تاباغلا ىأف . هسفن ىف اهاوط

 سحو ةيلملا ةلودلا فعض سملي ناك ايلع ادم نأ ىف عازن ال

 ابمأاظن ءوس نأ فرعي راك هنأ ىف عازن الو ءابتياهن ىلع ةلبقم اهنأ
 عهدعب ا ضوبن ال ىذلا كردلا ىلإ اهب اطبه دق اهرومأ لالتخاو.

 نل هنأب سحأ  رصم ىف رومألا هل ترقتسا موي هنأ ىف كش الو

 ةلصتمرومألاتلظام  ةلودلالاجر ىأ الاجر نم فوخ ىف لازي

 هل ةبوتكم ةمالسلا نأ فرعي ناك هنأ ىف كلذك عازن الو ءابنيبو هنبي

 « اهون ريست تناك ىلا ةوحلا نم هسفنب ةأجنلاو اهنم صالخلا ىف

 هناقالعو همايأ تايلوأ ىف هتاقرصن' هديؤنو ىلوألا تانيبلا قطنت اذبب

 دادعال هتجاح تناكافالإو ءابيف نيزرابلاو ةلودلا لاجر عم

 ىلع هسفن نطو دق ناك اذإ دج ركبم نمز نم رصم ىف ظعلا شيجلا

 ءالولا ريغ اهون ربظب ال ةلودلا ةالو نم ايداع ًايلاو نوكب نأ
 ؟ ةعاطلاو

 ىلو ألا تاونسلا هذه ىف لجرلا لامآ نأ لوقن نأ نذإ عيطتسن

 ىلع دمت ضا ارغأ

 ةيبماسالا

 نم لعدم فوح
 ةلودلا لاحر

 لرالارودلا ١
 رص لالقتسالا



 قاثلا رودلا .. ب
 هلامآ عاستا

 رسم ريغ ىلا

 ل 104-

 ابف ةيوق ةلود ةماقإو ةلودلا نع لالقتسالا ىف ةبغرلا ىدعتتال تناك

 هدعب نم هدالوألو هل

 .اهبف لمعلا أدبي دكي مل ع اهيلا بلط امم رثك أ هتطعأ رصم نكلو
 ةرفو ىف هيلع لاثنت اهداوزاو ابئاريخ دجو ىتح هرييدتو هماظنب

 .نم ةجاحلا ىلع قوي هحالسو بلط ام فاعضأ هشيج اذاذ , ةرهاظ

 ..هلاح راهدزاو هتاوق عم ومنت هلامآب اذإو . .ديزيو لالقتسالا

 مل مث , هتفيلخو هناطلس قوفت ةوقلا ند لاح ىلع هسفن دحي هن اذإو

 نوكرديو « ىأرلا اذه هيف نورب سانلا نأ سحأ ىتح اليلق الإ ثبلي

 ددجو نأ ثبلي ل لب « ةيمالسالا ةلودلا ىف ةوق ربك أ » حبصأ هنأ

 هيلع نيجراخلا ىلع هب نيعتسيو « هدكؤيو اذبب فرتعي هسفن ناطلسلا

 ؛نيباهولا لع هب دجتتسف . . ةعاطلا ىلإ مدر نع هدب تزجع نيذلا

 هاجر ىذلاو هسفن ىف هاجر ىذلا لمألا قحت ىلع دمتىأ هب اذإ و

 ناطلسلا ةعاط ىلإ برعلا دالب ديعيو نييباهولا مزهيف « هيف سانلا
 ىلع ةيسمايس جمئاتت كلذ عيتتسا دقف همامز ىف زاجحلا لخد اذاف

 هبحاصو ةنيدملاو ةكمريءأىلءدمم حببصأ , ةروطخلا نم مظع بناج

 لودو  ةيمالسالا ةلودلا ىف ةوق ىوقأ دعب وهو , زاجحلا ىف رمآلا
 سانلا ذأ اننه ندو . اهسفن ميقت نأ نع رجعلا لك ةرجاع ةفالخلا
 ةينيطنطسقلا ىف ثينملا رجاعلا اذهأ .. ةفالخلاب ق>أ نم : نولءاسقي
 ل لب ؟ ةنيدملاو ةكمو ةرهاقلا كله ىذلا ضهانلا ىوقلا كلذ مأ
  هيلإ ريشيو رمآلا اذه ىلا ميلي هيبأ ىلا بتك نأ مهاربا كلمي
 رانملا ىلع كلذ دعب ركذي نأ ناطلسلا نإ الئاق - باجح فلخ نم

 نولقانتي اولعج- نأ مهلك سانلا ثبلي لو ء(1)فيرشلا مرحلا مداخك

 ؟ملإ ص ىلعدمع دبع ىف ةيرصملا ةيروطاربمالا : ىريص روتكدلا )١(
 باتكلا اذه سم مارلا بالا ىف ةلأسالا هده قوا اليصعت *ىراقلا دحيو



| 

 بحاص نأزاجحلا فيرش نامي نأ اوعقوتل ىتح , اهتوددريو ةركفلا

 () نيملسملا ةفيلشو ه ابيماحو ةبعكلا

 هذه روبظ ىلع نيعت نيحلا كلذ ىف ةيوروالا ةسايسلا تناكو

 زيلجنالا نيب عارصلا ناوأ كلذ ناك دقق , هسفن ىف اهيمنتو ةركفلا

 زيلجتالاو سورلا نيب حافكلا نامزو « ةبج نم نييسنرفلاو

 هتيوقت ىعدتست مهح ا صم نأ نويسنرفلادجو م نمو , ىرخأ ةهجنم

 مدقت فقويل هديب ذخالا ىف زيلجتالا ضعب ركف لب ؛ هضامنإو '
 امبرو مهسفتأ ىلا كلذب نوثدحتي نيبناجلا نم ةاعد ذخأو .. سورلا

 ةيمسرلا ةيسنرفلا تالسارملاو فحصلا تذخأو » , هيف هيلإ اوثدحت

 ديبأتلا قليس هسفنب لالقتسالا هنالعإ نأب داقتعالا هسفن ىف ىذغت
 ىري ناك ام ةبجولا هذه وحن اتافتلا هدازو , ناكم لك ىف فطعلاو
 ىتح « اهم هنوعلاطي هؤارزوو ناطاسلا ناك ىلا ةوادعلا رهاوظ نم

 ديدبتلا نا » لوقي ماشلا ىف ىنسنب ىلا ةرهاقلا نم لبماكبتك

 هديزت نأب ةيرحل ىلع دمح وحن ناطلسلا اديب ىلا ءادعلا رهاظمو

 ًاركفم الإ هارأ ال ىذلا ضرغلا قيقحت ةلواحمب و , لالقتسالاب اقلعت
 وحن هعبطب حومطلا ديدش هنا , ةيبرع ةفالخ ءاشنإ وهو ًامود هيف

 طلاخت ةيوق ةبغرب نيبلسملا ةماع نيب نم درفنيل هنأو ؛ ةباألاو ةوقلا

 حلاطلا هفلاح املاط دقلو .. خيراتلا فئاحص ىف همسأ دلخي نأ ىف همد

 «.(9 ديعسلا

 ىريكلا ةيسايسلا ءاطخالا هذه نم ىلع دمحمل دعسأ علاط ىأو

 هل فو دق ولو « هاذآو هب ررغو هعدخخ , هلايح ناطلسلا ابحرتجا ىلا

 ةيجراخلا ةرارو تايئاكم ) 888١م ةتسريأربف #9 ىف جدتك س ىلا ركرابنم باطس نم ()

 ايلصتق ىسفبوةرهاقلاف ماعلا الجت لضنق ليماكو ليودود نع ( مؤ# ب م مقر ةيناطيربلا

 ماثلا ى ماعلا

 ةيروالا ةسايلا
 عاستا ىلع نيعت

 ىلع دمع لامآ

 هئمتاطاسلا فقود

 هي بوثولاىلا همفدي



 دل 1و

 ىلع دمج دجو امل عنانويلا برح ىف هنوع بلط موي دعو امب ناطلسلا
 علاط ىأ لب . ناطلسلا نع مانلا لالقتسالا ىف هلمأ اب ققحم ةصرف

 دونج ىلع اهايإ هللا هحنم ىتلا ةديجلا تاراصتتالا هذه نم دعسأ دم“ لع دم ةرغ

 ىف تلخدو ع عازن الب ةلودلا ديس نيبيصن دعب حبصأ دقل , ناطاسلا تدك

 قدصأ فيسلا ناكدقل « نييلسملا ةفيلخ مسيصيال اذالف قشمد هتعاط

 ا ًايلع ًادمح عنمب اذاف ع ىضم ايف تافالخلاو لودلا رئاصم ىف نيك احلا

 جرح نم هيلع سيلو « ةيمالسالا ةياغلا هذه قيقحت ىف ريكفتلا نم
 .كلذ ىف ركف اذإ حانجوأ

 دقل  هيلإ ابص ايف هتديأ نأ مهلك نيبلسملا فطاوع ثبلت مل لب 0
 « كلذ دعب اذاف مهئاضحأ ىف هسفنب قلأو سورلاب ناطلسلا ناعتسا ةيامملا ةردلاحالما

 ىراصنلا دنج ىدعتسي ىذلا فيعضلا ةفيلخلا اذه ةعاط مالإو

 ةينيطنطسقلا ف نوركفي سانلا ناك اذكه . مالسالا دنج ىلع
 كانه سانلا نأ هل دكؤت رابخأ هسفن ىلع دمح ىلا تمارتو : اهسفت
 ٠ لزاونلاو ةطيحملا راطخالا نم ةلودلل ريخآلا نصحلا هيف نوري
 0) ةرثاكتملا

 رتحي لع دمع
 , هققحي نأ اجرو كلذا برط ًايلع ًاد_مح نأ نظلا ىلع بلغي ريلحنالا

 ىف سانلا ناك ىلا ةلوبسلاب متي نل هقيقحت نأ فرعي ناك هنكلو
 نيبو هنيب اولخي نل ريلجنالا نأ فرعي ناك« ابن وروصتي ةيئيطنطسقلا
 بتك مث نمو , الوأ ءالؤه عانقال ليس ىف ركفي ذخأف « ديربام
 ىلع اهيف برض هتلود ىلإ اهب ثعبيل اريلجتا لصنق ىلا ابباسو ةركاذم
 نسحو هيأر ةفاصح كلذب تبثأف «زيلحتالا ةساس دنع ساسحلا رتولا

 دي تي يب
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 -االإ

 ةيضانا سى ركذ ىلع ءاضقلا تناكامتإ ىلوألا هتياغ نأ ىلا ةركذملا هذه ف بهذ . هتليح

 لالقتسا مارتحا ىلع مهماغرال ةيفاكةوقدادعإ و, ايكرت فس ورلاناطلس

 هذهريغ ىلإ ماشلا هلالتحا ءارو نم مري مل هنأو ءاضيأ سرافو ايكرت
 ىف ةلودلا ةموكح ىف ثدحب نأ ةيوق ةعقوم دعب وجري ناكهنأو ةياغلا
 ارتلجنا هتتاعأ ول سورلا ىعاسم طبحام تاربيغتلا نم ةيئيطنطسقلا

 الأ نوسمخو ةئام هتدع اشيج دعي نأ ثبلي نل هنأ رك ذو .اسنرفو

 صاللخلا ىهو ةيماسلا مهتياغ كاردال زيلجنالا ةنواعمل دانجالا نم

 نوكت نأ ةركذملا رخآ ىف اجر مث ء سورلا ريت نم سرافو ايكرتب

 اذا كلذ لعفيس هنآل هلالقتسا نلعي نيح هبناج ىلإ ةيزيلجنالا ةلادعلا»

 ىعرو هءاكذ لجرلا تبثأ اذببو . ()هئادع ىلع ناطلسلا رمتسا

 باطخلا ده نأ معن ع هرظن دعبو هتاكز ىف خيراتلا دبع

 نسحب ناكلجرلا نأ ىلع لد هنكلو « هيلع قلع ىذلا ءاجرلا ققح مل

 نمو ,اقيقد الداع انزو رومألا نزي ناك هنأو ء هفقوم ىف ريكفتلا

 مهنأ فرعي ناكهنآل نيسذرفلا اذبك ءاجرب هجوتي مل هنأ هئاك ذلئالد

 . ىودج ةلقو توص ةماخضلبطلاك

 ,جايل قا د ا 7 7 0 ا نذإ ىلع دمم سفن تناك
 0 00 زيلجنالا فقي مل ولو ةياغلاهذه وحن هجتتابلك هلامأو هلك هئدع تناكو.

 دالبلا خيرات حتفلو ء اذه هضرغققحتل هلامآى ع اوضقيو « هبجو ىف

 راصلو« ةوقلاوحت ةيمالمسالا بوعشلاترجتأألو ؛ديدج لصفةيمالسالا

 ٠ ليودود لاق منابايلا هيلأ تراص امع ليال ليقتسم ابل

 )١( 189غ ةنمم ديمتبس م ىف ليماك ىلا كب صوغوب نم ةلمر نم ٠ نص ليودود نع ٠١



 ةيمالسإةلود اهنا

 ةديدج ةيرع

 لييس ىف تالا
 ةيمالسأ ةلودراشنأ

 هوا

 .ضعبهلامأ رصتخا دقق عساولا لمآلا كلذ نم ىلع دمح ىشي اذاف

 رصم نيحخلاكلذ ىف لمشي هناطلس ناكو م همامز ىف ناك امب عنقو .ىثلا

 .نأو ع ىحاونلا هذهب لقتسي نأ بحأف « ماشااو زاجحلاو نادوسلاو

 داعف , ةيرعةيمالسإ ةلود ةببرعلا ثدحتت ىلا بوعشلا نم ءىثني

 زيلجنالا ريف ء هلايح ميضبن سحيو ىأرلا اذه زيلجمالا ىلع ضرعي

 ىلع جرخ اذإ هوززعي وأ ةينيطنطسقلا ىلع موجه ىف هوديؤي نأ نيب

 نأ ودبيو « ةلودلا مساب اهنكحي ىتلا دالبلا ىف هلالقتسا نلعأو ناطلسلا
 .هءاجر نكلو  ىاثلا ىأرلا ىلع ريلجالا قفاوي نأ ىف ًايوق ناك هلمأ
 ةرصانم نوعيطتسيال مهنأ ةجحب كلذريلجنالا ىذأ ذإ مطحت نأ ثبلي ل

 اوءرذتةجحال] كلذ نكي ملو , مهفالحأ نم شرع بحاص ىلع ةروث
 .نابأ ديدج بيس ابيلع دازو )١( ءاهنابب قبس ىتلا مهضارغأ اوفخيل اهب
 ,ملست نم رذحلا وهو لبك ميلو ريسلا ىلإ هباطخ ىف نوتسرملاب هنع
 ,حبصأ نأ دعب ىلع دمج ىلإ تارفلا لييس نع دنحلا ىلإ زيلجتالا قيرط

 () سيوسلا لييس نع اهقيرط هدي ىف

 هقيقحت ىلإ ىمر دق ىلع دمحم ناك ىذلا ديعبلا ضرغلا ناك كلذ

 نأ ىرح هنكلو هناي ءىجيس اك بلطام نيبو هنيي مايآلا تلاخ
 .نم ةيمالسالا ةلودلا ةلاقال ةيدج ةلواحم ناك هنآل انهابتنأ فقوتسي
 . ابيلا تراص ىتلا اهترثع

 , طوبحلا هلام ناكلمآلا اذه نأب ةقطان تناك اهلك لئالدلا نأ ديب

 .هذه نأ اهلوأ ء بابسأ ةدعل كلذو ع هذيفنت ىف ارتلجنا عنامت ملول ىتح
 ريغةطباراهنيب نكست مل دحاو ءاول ىفابعمجي نأ ىلعدمم اجرتلادالبلا

 ١ صم ليومود ()

 6 ص ليودود (0)



 فاالثخالا دشأ ابنيب امم فلتخت تناك كلذ الخ امفو عةخللاو نيدلا'

 ديال ناك هنأ ابيناثو . اليوط انامز ارنكح ًادج ريسعلا نم ناك ث يح

 ركسفب اهدبعتيو ةلودلا هذه نوئش ىلع موقيل هفلخي رخآآ ىلع دم نم
 رخآ قرما ناديملا ىف نكب ملو :ةميظع ةردقو فيصح ىأرو بئاص
 نأ ابهتلاثو « اهريغ نم الو ىلع دم ةلالس نم ال ؛ زارطلا اذه نم

 ريصم نوكي اذام ذإ , ةمئاقلا ةمزآلا لحال ناك ةلودلا هذه مايق

 اهشونت ةمئاق تيقبو اهدسج اهنع لصف دقو , اهتفالخو ةينيطنطسقلا
 اونوكيل سورلا نأ اهعبارو ء سورلا تبثت داكن الو جوحلا حابرلا

 ةديكللابهل ١ وعسينأ نيقيلخ اوناكلب ء لمآلا كلذو لعدم نيب اولخيل

 ةريثك رومأ كلذ ريغو . رييدتلا ءوسو-

 ترصأو« ديدج نم ةيمالسالاةلودلاشعب نودابو روأ تل احاذكه

 الو اهماظع سوسلا رخني ةزجاع ةفيعض : ىه ثيح ىف اهقبت نأ ىلع
 دمع ىأ  رصم تلواحدقلو . جالعب ايلا مدقتب نأ ىلع دحأ ورجي

 ىبتنا لب عطتست لف نهاولا اهنايك ىف ةايحلا تعبتو ابحلصتنأ ىلع
 ايكرت  نيتثثالل رفمالف . اهسفن اهيلع ءاضقلاب  ىرتس مك رمآلا

 رارفلاو صالخلل ةليجلا المعثو ريصملا اذهل اريصت نأ نم ب رصمو

 ةيهالسالا بوعشلا لبع ةفوط فوطنل امب:اكمىف امهفلشنلف ع هرين نم

 ايي ابوروأب لاصتالا اذه رثأ ىرنل ىرخآلا
 نيد

 تضقأو ةلودلا تعرفأ ةائاهةلبنقرصم ىف نيسنرفلا ةبرض تناك

 صالخلل لبسلا سمت, تذخأو لحي ىلع تقافأف ؛ليواطلا ابعوجهابيلع

 ابسفن ىف تسحأ دق ولو عدعوم ريغ ىلع اهتأؤ ىتلا ةلزانلا هذه نم

 اهنكلو : ةريحاللاج مث ناك ال ابحالسب رشلا كلذ عفد ىلع ةردقلا

 ءادعاألاةعفادم نم اهنكعام ةدعلاو دنبلا نم كلامتال اهنأ تف رعدقعناك

 لودلا نم برقتلا ةلواحم لع اهبه ترصق مث نمو , موصخلا ةبلاخمو

 لعةيسنرفلا ةمارثا
 ةلودلاق سعم

 ةيناثلا



 لودلا ساحا
 ةلودلا قرغتبرق

 ةيناهثعلا

 لودلا فالحا
 ةميشغلا ميس ىلع
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 .دجروي نكي ملو « ابفنك ىف شيعتو اج ىمتحتل ةدايسلاو ةوقلأ تاوذ

 . سورلاو زيلجنالا ريغ اهيلع دمتعي ىلا ىوقلا نم مايالا هذهف
 اهتوفتال تح ةينطنطسقلاىلإ تعراستف كلذب اهلك لودلا كسحأو

 نم لفاح ددمصب ةينيطنطسقلا تلفح مث نمو « مسقتلا دنع اهتصح

 ءال قهر يغولامعاللاب نيمئاقلاو ةداعلاقوفنييودنملاو لصانقلاو ءارفسلا
 ,ملف فقوملا نوثحبي مهلك ءالؤه ذخأو , ىمايسلا كلسلا لاجر نم
 ناكو « جالعلا ىف اونطخأ مهنكلو ضرملا « صيخشت » ىف اوئطخي
 ,لع هنم صالخلاو هعالتبا وه ضيرملا اذهل هنوبلطي ىذلأ ءاقشلا

 . ليس نوهأ

 نعاهنم لكتفقوف « ةسيرفلل ةمالسلا تبتكءادعألا فالتخانأ دي
 ابعداخت و ىرخاللا ىلع لاتحت نبنم لك تذخأو + تايرخالا رذح بثك

 ,ىتح مبيل] نوددوتيوزيلجنالا نم نويرقتي سورلا ذخأ ءاهب ررغتو
 سورلا دو نأ زيلجنالا مهفو ء ايكرت مسقت ىلع نوريخآلا قفاوي
 ىوطنتام ةرطفلاب اوفرع مهنأك ءائيس ابخ الإ هتقيقح ىف نكي مل
 .ىف ايسورلا ثوعبم ىسنلاتيد اهدابتي ناك ىلا ةيرسلا لئاسرلا هيلع
 مايالا هذه رثك أ ىف ابتيجراخريزو ىكسيروتراشتو ةينيطنطسقلا
 ىف ممايإو كارتشالا اوبأو بلاطملا هذه ىلإ سورلا ةباجا اوضقرف
 ةينامعلا ةلودلا مسقت

 :اسدرف رمأ قم ةريح ىف تناك ارتلحناو ايسور -امهنم الكنأ ديب

 اسؤم اقلق امهيسفن ىف ريثيدعاصلا نويلبان محن ناكو ءابنم رذح ىلعو
 امضرأب زوفلاو ةيئامثعلا ةلودلا عالتبا دعب ائيش ىغبي ال هنأ اتبسح ذا

 رمآألا نأديب ء تاونس ذنم رصمىلع هتلمحي ًاديعب دبعلا نكي ملو « ةلمج
 امو . ايكرت وحن اعيش ىوتني نويلبان ناك اف , كللذك هتقيقح ىف نكي م
 اهب مهبذتحي وأ هءادعأ اهب فيخت ةليسو الإ هيدل ابميسقت ةركف تناك
 .ةرثك ىلع ىلحيز رثأ ىأ هلدجن نل اذملو ,0) ةجاحلا بسح هفص ىلإ

 186 ص لابرغ ذاتسالل ةيرصملا ةلأسملا ةأنق نع (1)
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 دعب - تولت دعب ىحو ع ددصلا اذه ىف هططخو هعب راشم نم دجن 5

 - كلذنم جرحهيلع نوكينأ نود ديربام لعفي نأ هناكما ىف حبصأ نأ
 ناريلات هريزو ةهضرع ىذلا 3 هلأ عورشم ءارو نم وجرب نكي ل

 (") ًاساهراو ايسورلا ةفاخإ الإ ءاسقلا ىلع

 مهمادسقأ ىلع كارتآلا ضني نأ اصل وجري نويلبان ناك لب
 زيلجتالا ىعاسم اوطبحو ةبج نم سورلا هجو ىف بالا اوقلغيف
 تناك ايكرت نكلو , ىرخأ ةبج نم دسحلا قيرط ؛مهيلع اوذخأيو
 دقق » تايرخاللل الو اهحلاصل ال , ائيش رمآلا سم ىنأت نأ نم نجعأ
 ع ىرهاظ ءالو ريغ ةلودلاب مهطبري ال تايالولا ىف تاواشابلا ناك
 عمر صانخلا نودقعيو ةلودلاب نوروثي نوكفنيال ةيراشكنالا ناكو
 ىلإ اهتاراغب لصت قارسلا تاباصع تناكو , ةينالعو رس صومللا
 ,نابلالاو كيلاملا نيب ةعئاض ةمسق رصم تناكو ؛ ةنيطنطسقلا باوبأ
 اهراصنأ نيب نكي مل“ نيبباهولا ىلإ مثدي نم ةنيدملاو ةكم تجرخو

 فيكف ()« نوكت نأ تكشوأ اهتياهت نأ ىلع فالخ اهموصخ وأ
 * انكاس كرحت نأ هذه ةلاحلاو عيطتست

 بجعلا ثبلي لو 0 اريص لاخلا هذه ىلع قطي. مل نوبلب ان نكلو
 هدالب نوحاتجي ءادعألا ىري ىذلا ناطلسلا اذه رمأ نم كلم نأ
 ناهثع لآ ليلساب 1 . هب باهأف ع مهنم دحأ درأ كرحتي الف
 نكلو ( « 1 ملساي ضنا .٠ ةليحح الو مكح كلذ دعي ملأ . . ماظعلا
 « سورلا نم افوخ لب « ضوبنلا نع فارصنا نعال ! ضبنب ملايلس
 فيلحلا دي دموه اذإ رش نم هنوفعي الو لامش نم هيلع نوفرشي مث
 سأيلا هكردأ دق ريخآلا اذه نأ نظلا ىلع بلغيو , نويلبات مهودعل
 نوئش سردبيو رمآلا معلطتسي ىنايتسيس هريقس لسرأف كارتآلا نم
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 ) )0ال. ص : ةيرصللا ةلأسملا ةأسن

 ةلأسلاو تويابان

 ةيقرشلا

 طاقيإل واح ويلي ان

 ناطلسلا
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 رمأ دجو ىتح ةلودلا دالب لزني رهاملا لجرلا اذه دكي ملف : ةلودلا

 نع ثحبت ىريح لامألاو صالخلا ىلا ىثطع سوفنلا دجو ءابجم

 لوسر نوري اوداكي ملف ع سأسيلا قيضو سورلا جرح نم جرخم
 لافتحا نسحأ هب اوافتحاو همدقأل ارلله ىتح مهني نويلبا

 ريمزأو اكعو ةرهاقلاو ةيردنكسالاو سلبارط لهأ كلذ ىف ءاوس
 لجرلا ةشهد نكت ملو ء اهراز ىرخأ ةيحان ةيأ وأ « ناتويلارئازجو

 دكحأ دقل ىتح ةيمالسالا ىوقلا فعض نم سمل امل لب هدحو اذهل

 فالآ ةتسم نأ ١م. ةنسم ريتينوملا ةلجم ف رشن ىذلا هريرقت ىف
 )١( رصم لالتحا ىلع نوريدق طقف ىدنج

 كارثالا نم غلبي مل هنكملو ,زيلحنالا فواةءريرقتلا اذه راثأ 0
 مييل] تمأرت ايلف ع سورلا نم ارذح مهقوخ نووطي, اولظف « اراثم

 ديسل نونلعي ةدحاو ةعفد اوبه » سورلا رش اونمأو ءرتلرتسوأ ءانأ
 ىف نوري مهنأ حوضوب ادبو , هنالعا نع فوخلا مبكسمأام ايروأ
 (5) « .ىسم لاع باقعل ةيانعلا ابتلسرأ أدب نويلبات

 نع هل نكي ملو ءحالصالا ف نيح ذنم ركفي ناكو , لس شضبنو

 وحن اهب عرسيو ةلودلا لاصوأ ىف بدي توملا ىري وهو صيحم كلذ
 رذنلا هترذنأو لئاوحلا هبجو ىف تماق ىح كلذ لعفي دكب لف , ءانفلا

 ميدقلا تيبلا ماطح ليزي نأ نم هل رفم ال هنأي هترك ذو ء ريطتسم رشب
 ديدج ساسأ لع ديدجلا ةماقإ عيطتسيل

 ىلي نأ ناطاسلا دلربأ ع ةئومام الو ةرسيم نكي ل هلييس نكلو
 نييراشكتالا .الؤهىف نذا هتليحاف ؟ ثيدحلا ماظنلا ىلع ًاديدج اشيج حامالا

 ,دحأ هيف مهعزأني داكي ال اراكتحا مهدي ىف برحلا تحبصأ نيذلا
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 هز ةئم رياربق ١٠١ : فارجلم ىلا ارتجتا ريفس وتئبرا رتنملا نم باطح نع (؟)



 ع ارت دس

 دخ' ايلف ند ؟ «ديدج ماظن » ىلع اددج ادنج مهب لديتسي نأدير يأ
 ةلوبسلا هذهب مهسفنأن وملسي ال مهف ٠ مهنه نوكتت ةروث نم ةيقت رذحلا
 ةرماؤم اهناالا حالصالاةوعدنم اومبفينأ « ةلبانتلا » ءالؤ ناك امو.
 مثرمأ نم صالخلاو مهيلع ءاضقلا ريغ اهنم داريال

 ناطلس : ايكرت ىف ميدقلاو ديدجلا نيب ليوط عارص أدب مث نم
 دكار بعشو « لظملا لبقتسملا نم ةفيخ سجويو هنيعب رطخلا ىري
 هينذأ قلغأو سأيلاب هحور تضافو لسكلا هسفن ىلع نار ؛ دبجي

 ىف هاني أ رام فالخ اذهو . ادبأ ريبغتلاب حمسي ال وائيشعمسنأ ةقافع

 لواحي لو « هبجو ىلع هميفي مل هنآل حالصالا هرك بعشتكلاتبف , رصم

 ىأ  هتعيبط نال هب ممس امثإو « هليس قوعي وأ هبجو ف فقي نأ
 لاط بعش ايكرتف  رييغتلا فلأن و مدقتلاب مممست  بعبشلا ةعيبط

 حالصالا لوبق ىف دجوو ةدايسلا مالحأو رورغلا لبج ىف دمألا هب
 عاطتسي لزعأ بعش رصم ىفو ,دانعلا لبع رصأف ءاراعو هل ةبسم
 ءىث ىلع شيجف ايكرت ىف امأ . هسفت ىلإ هبيبحتو هيلعحالصالا ضرف

 نيدلبلان يب قرفلا وه اذهو ع هلالذإو هفنأ ماغرإ ىلإ لييسال ةوقلا نم
 عساتلا نرقلا لئاوأ ىف كارتالا لع نييرصملا قوفت ىف ببسلا وهو.

 مدقتلا ناديم ىف قرشلا ممأ نم ممريغ ىلع نييرصملا قوفتو : رشع
 . رضحتلاو

 ةيحانلا حالصاب أدبف ء حلصي نأ كلاثلا لس ناطللا لواح
 نكي مل هنأ ناطلسلا ظح نم ناكو . ةيراشكتالاب مدطصاف ةيرحلا

 ةراصنأ هتلود لاجر نم دجو لب , رصم ىف ىلع دمه ناك م اديحو.

 اورصتنا نييراشكتالا نكلو )١( قطصم رادق ريبلامبسأر ىلع ءايوقأ
 فيلأتهب نلعأ ىذلا« فيرشلا طخملا ٠ بحس ىلع ناطلسلا اومغرأوب

 باتكلا اذه م كلاثثا بايلا ىف ايكرث ىف حافصالل اليصفت ,ىراقلا دحي (1)
 ادعو

 جالمالا ةضرأعم

 ىرخلا جالصالادب



 ةيعجرلا راصتنأ

 ترغلاب لاصتالار ١
 ةيالسالا بوسشلا ىف

 ند

 .لعداطلسلا لزي ملذإ كلذب سوفنلا نايلغ نكسي ملو « ديدجلا شيجلا

 .نم ىرخأ ةروثب رمآلا ىهتاو « رذحلا ىلع ةيراشكنالا لزي لو هتين

 اوحيرتسيل هئاردزو نم ةعبس اولتقو ناطلسلا اهب اولزع دنجلا يناج

 ٠ مثرش نم

 ميهضعب نيطالسلا فلخ و تاب ارطضالا ترثكو تاروثلا تبقاعتو

 دومخو ,دومججاو ةيعجرلا راصتتاب رمآلا ىهتتاو , دنجلا دي ىلع اضعب

 .")مونلا ىلإ ةدوعلاو مدقتلا ةركذ

 دقل ءارطخ دشأ ًارومأ هتحت رتسي ًارهاظ الإ نكي مل كلذ نكلو

 ةواعد ناو , ءاوحلا عم رشقنت ةيرحلا راكفأ نأ هدتجو ناطلسلا ىسن

 نايحلا رظتتيلف « ىنلت وأ ررقتل تايمسرال جاتحتال ثيدحلا رصعلا

 .نأب اءاشام انمؤيلو ء ددللاو ديكلا فوخو سأيلا ضضم ىلع اليلق

 , دوسألا ريصملا اذه ىلإ سأي ىف ارظنيلو , نوكت نأ تبرك ةيابنلا
 امهنم فلخت فوس مايآلا فورص نأ ايسنيال نأ نايسع امبتكلو
 روظنمو رودقم لك

 ند

 ابسوفن ىلإ ىرس ءةيمالسالا دالبلا ةيقب سق رارغلا اذه ىلعو
 ًاقلقو فوخ اهدازو ,ةيرغلا ةراضحلاو برغلا نم فوخلاب ساسحالا

 :اهتراضح رهاظمب ابعلاطت نأ لبق اهتوق رهاظمب اهتعلاط ابوروأ نا

 تناك املو ؛ ىناثلا ابهجو ابنع باغو لوألا امهجو تمبف اهنأ لق وأ

 كتكرتو نامزلا ميدق نم ةسايسلا نم اهيديأ تضفن دق قرشلا بوعش

 اهنعيال ىنوروألا رطخلا نأ تدجو دقف ءارمألاو ماكحلا ابنيدايم

 نرحلا نوكش نهانا جدع عشنا اهبازمآو ارماكخ شااعإو

 ف ايكرتف حالصالاب صاخلا زجلا ىف اليصفت ابنع ,ىراق#ل دحبو ٠ ةكرحلل راحبا كلذ )١(
 باتكلا اذه نم كتلاثلا لمفلا
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 كاذ ىف بيصن ال سيلو تاموكحلاو لودلا فيراصتو ةسايسلاو

 « أبيع دب سحب ملو هؤارزوو ايكرت ناطلس رطخلاب سحأ اذهو , هلك

 رطخلل عورو « رصم بعش ةماع هل لفح ملو ىلع دمع رمالل مهاو

 الو اهينعي ال ء رمآألا تبسح اهناأل سرفلا ةمأ هب لابت ملو سراف هاش

 ةيبرغلا ىوقلا بالغ ىف تأر امبرف ىردي نمو « رشب اهددبتي
 لوقعملا نم ناكو « تاموكحلا هذه نم صالخلل اليبس ايتاموكملا

 ةيحيسم ايوروأ نوكنت مل ول ىضرلا عقوم اهترثك نم عقي نأ ًادج
 . مالسالا ىلع أيغب قرشلا ىلع اهموجه دعي مل ولو

 فعضلا اهيف لحو اهرمأ نهو دق ايلك مالسالا ممأ تناكو
 ةبنامنعلا ةلودلاب امل نكت مل ىلا سراف ىتح ؛ ثيدحلا رصعلا علاطم ىف

 نمابي لزنام ةلقل ةوقلا نم املاح ىلع لظت نأ ةيرح تناك ىتلاو « ةلص

 دوهجلا دارطضاو طاشنلا لاصتا نم اهلهأ نع فرع امو ثادحالا

 رودفف رمث تناك مالسالا ممأ ىأ ابلكابنأ بلاغلا نكلو:تاضبنلاو
 . ديدجر صع ءدبب ندور ء ىعامجالاو ىبايسلا لالختالا نم

 سورلا اهددهت ذإ « ًارهاظ ًاساسحا برغلا رطخم سراف تسحأ

 نيب اهيلامهليب_م ناك ذأ . ربك الا سرطب مايأ نم ىأ ءرمآلا ءدب نم

 لوسدقو  ناتسكرن ىأ نيربنلا نيو ع دوسألاو نيوزق  نيرحبلا

 ىنهدالب سورلل لسأ ايجروج ميلقأ 5 احلقره نأ ةمهملا هذه سورلا
 دجوو « هيعارصم ىلع بابلا حتفنا اذهبو « رشع مساثلا نرقلا لئاوأ

 (0) ديدش فوخ ميكلف سورلا مامأ هجول ابجو مبسفنأس رفلا

 راظنلادعب نم بن اج ىلع ريمأ مارالا هذهف سراف شرعىلع ناكو

 كثيدحلا رصملا ىف سراف خيراتل ايئاراليصفت باتكملا نم كلاثابابلا ىف دمي 0(

 ةيمالسالا لودلا فيض

 ايسورلاو سراف

 ىلع مق هادا



 يي لوالا .اقثلا

 برغلاوقرشلا

 مدس !موادلسل

 اضيأ ةيرجتلاو  ةرطفلاب فرع ؛ ىلع حنق هاشلا وهو مبفلا نسحو

 ةيبوروألا ةسايسلاب نيعتسي عرسأف سورل نافوطل تمنت نل هاوق نأ

 ابوروأب لاصتا ىلع ناك هنأ ىف عازئالو ءابفورصو اهنا وحأ نم ديفتسي

 لاسراب لجعق نييسنرفلل سورلا ءادع فرع نأ ثبلي مل هنال

 ليملا لك ليمي نويلبان ناكو « هن ىمتحتو هيدعتسي نويلبان ىلإ هيب ودنم

 ملف « زيلجنالاو سورلا هئادعأ باهرال ةيقرشلا ةيضقلا لامعتسا ىلإ
 عقوىح 18٠9 ةنس ويام6 ىف نيتشنكدف ىف هنوقلي سرفلا لسر دك

 امنإو ءاهيف هلوقي ام ىنديال ناكىلا تادهاعملا هذه نم ةدهاعم ىبعم

 اجروج ىف مهقح ممل نمضف ؛ ىولسو ساتلا ةيضرت ابعزوي

 امو .. ١ دنملا ىلإ ابليس ىف مدالبب هدونج رمت ْنأ ىف مهنذأتساو

 هنأي ريلجنالا خماستي نأ نم رثك أ ىلإ هلك كلذ ءارو نم وجرب ناك

 « نادراج » بدني ملهلعللب ؛ اهيلا لييسلا سمنليو دنهلل ريدي لازال

 زيلجنالا رعشي ىكل الإ ع ابنم دنلا تف ةاخ سرديل سراف ىلإ هثعبيو

 سورلا ىلع رصتقي دكي مل هنأ كلذ قادصمو , مبفتحل ىعسي لازال هنأ

 نم هدي ضفن ىتح 1م.1٠/ ةنس هينوي 14ىف دئلديرف دعب مهدو بسكيو

 ابلع اوقبأ وأ سورلا ابلك أ : كلذ دعب هيلعالو ءسراف ريغو سراف

 1 ةياغ الو برأ اهنوع ىف هل ناكاف

 ظ5
 ًاريطتسم ارش ةيبرغلا ةراضحلاو قرشلا نيب لوألا ءاقللا ناك

 مذه ةقيقح نع برغلل فك هنآل ٠ ىالسالا قرشلا بوعش لع
 ططخلا مسرب ذخأو عاياسح امل بسحب الو اهاشخم دعت لف بوعنشلا

 بورحلا ىركذ نييبرغلا ناهذأ ىلإ تداعو ,ابميسقتو . ابعالتبال
 . نيطح مويل رأثي هنأكو ىمآلا ىف  سورلاك_:مهضعب راسف ةيبيلصلا

 تفرعو ,اهنأش ناوهو اهرمأ فعض قرشلا بوعش تكردأو .



 -_ املإ -

 نأ تلواخل , ةيبرغلا بيلاسألاب ىنرغلا رطخلا عفد نع احل صيحال نأ
 اهعيدتالو ابعدخت ابوروأ تدجوف ةياغلا هذه كاردال ايوروأب نيعتسق
 ةدحاو دي اهلكابوروأ نأ تسحأ لب ؛ ةيرحلا وهو نمث ىلغأب الإ كلذ
 تفرعو ,لاوحالاو ناولآلاو تاعزنلا تفلتخا نإو دحاو لجرو
 فقتف , ةيباص برح اهنأ ىلع ةلأسملا مبفت نآل ةدعتسم ايوروأ نأ

 . نورقب كلذ لبق تفقو م ادحاو امص ابلك

 اهيف رظني ابيلا داعف , هسفن ريغ ىف لمأنم قرشلا قبي مل كلذ ءازا

 هلاوحأو برغلا تاراضح نم ىأرام ىلإ اهنرقو  اهرمأ ثحبيو
 ءابنم صالخلا ليسلا سمتلي ذخأو , هتلع ةقيقح مهفي نأ عاطتساف

 هل حمسي الف هيلع ذخوت لييسلا دجو ىتح كلذ لعفي دكي مل هنكلو
 حالصا نم اوبلط امو نييباهولا نيب ليح ؛ ةنيهىلع هرمأن محلصي نأب

 رصم ريضحت نيو ىلع دم نيب ليحو ع نيدلا رومأ ىف نيبلسملا

 نيب ليحو « هدالب مالصا نيبو ايكرت ناطلس نيب ليحو ,اهضاهنأو
 ملستلا اماف ؟ نذإ لمعلا اف ع سورلا نم هسفن ةيانح نيبو سراف هاش

 فاصنالاو لدعلا راظنثا امأو , هنيح نحي مل رمأف ةميزملاو توملاب
 تناك اذإو « لمعلاب ليجعتلا الإ قبي ملف  ءانفلاو توملل راظنتاف
 تماد امو ع ةروثلا الإ ليبس الف ليجعتلا اذه نود لوحت لئاوحلا

 ًادييلف ضوبلا تابقع نم ةبقع ةنهارلا اهتلاحي « ةيمالسالا ةلودلا »

 ماظنكو ىعامججا ماظنكو ىيد ماظنك ابيلع ةروث «ةلمج ابيلع ةروثلاب

 « ممرضحو مثودب نوعمجأ نوبلسملا ابيف كرتشي ةلماش ةروث , ىمايس

 اثر ءدقو ةروثلأ لجرم نم جرخت نأ ,ةيمالسالا ةلودلا لعلف
 رانلا اهنع تفن نأ دعب ةتباث ىطخم مامألا ىلإ ريستنأ عيطتستق اهناربن

 . نورقلا ليياقعو ىضاملا باش وأ

 دنودلا لع ةروثلا

 ةيعالسالا





 ةيمالسالا ةدج ولا ككفت





 سم اة سس

 لواح دقو , ةيبخلا مثالع اهلهاوع حمالم ىلع بوعشلا تأرق
 سأيلا تارامأ اورتسي وأ ةميزملا رابخأ اومتكنتي نأ ماكحلا ءالؤه

 مهبلزن ام نك« اهنع ىلاعتلاو ةيعرلا ىلع عفرتلا نم محلا ىلع اواظف

 مهنأ ولو « نيثطخم كلذ ىف اوناكف ء اعور رثي ملو انانج مهنم نبي مل
 مبعمن واعتلل اهوعدو بوعشلاب ةناعتسالا ىف ةظحللا كلت ذنم اوركف

 ةرطابأ هيلا نطق ام ىلإ اونطفي مل مهنكلو « نمأمو ىمح اهنم محل ناكل

 مهلع ىنحأ مهاياعر نأ ىلإ ءالؤه نطف دقف ع نامزلا كلذ ليبق نابايلا

 نواعتلا كلذ أدب مث نمو« ةيبرغ وأ ةيقرش ةوق ةيأ نم مثدبعل ىعرأو

 « تاونس ىف جوالا ىلا ضيضحلا نم نابايلاب عفترا ىذلا ليلجلا

 «رضاحلا ىحوبال ىضاملا ىحوي نومكحي !وناك قرشلا ماكح نكلو
 قرشأا خيرات رمغتس ىنلا ةيلاتتملا ىماملا هذه ىف ايس كلذ ناكف

 ىلع لابولا لمحتس ىلاو « ثيدحلا رصعلا كلذ ىف ىمالسالا

 . اعم نيموكحنل او نيمك احلا

 توغو امانرع فس نك دي ع رلا لق وتلا فاك
 ابعانتقا مدعو ماكحلا ءالؤه ىلع ابطخس نع ةدع تابسانم ىف

 نامْثع لآل ةمضاخلا ماوقألا نم ريثك ىف ىرسو , كحلا مهتيحالصب

 مهحاتجاو مهلا لحمضاو ,هرمأ نحو دقرمألاب نيمئاقلا نأب روعش
 ءالؤه سحأو . مبلبق ةيمالسالا لودلا تباتتا ىلا فرتلا ةجوم

 ىلع ترركت ىتلا نارمعلا ةرود اومتيل مه.داني ميراتلا نأب ماوقألا

 نشنل كرحتتودبلاماوقأ تأدبفءثالثو ىتتم ةيمالسالا ةسسايسلا رسم

 ةيمالسالا ةلودلا دسج ىف ةأيخلا ثعبتو مهليزتل رضحلا ىلع اهتراغ

 ضعي ىف تأشن ىتلا ةيحالصالا تاكرلا للعت نأ عيطتسن اذكه

 لوقلاٍباوصلا نم سيلو ع ةيمالسالا ةأودلا ىف ةيوارحصلا ىحاونلا



 ىنيدلا سايقلا

 دل 1

 نيلسملانيب ةيرحلا ءارآ راشتناوابوروأب لاصتالا وه لوآألا نأب اهييس

 )١( نيخرؤملا نم رفت معزي اك
 ىمالسالا ملاعلا ىف ثدحتس ىلا تاكرحلا مظعم نأ ىف عازن ال

 نأ ىف كلذك لادج الو « ابوروأب لاصتالا نع ةئشان نوكتس

 ىلإ مهعفدو نيلسملا نويع حتف دق ةيبرغلا ةراضحلاو برغلاب لاصتالا
 تحبصأ ةيبوروأللا ةراضحلا نأيلوقلا نكلو « حالصالاىف ريكفتلا

 .تاكرحجلا نم ةيمالسالا ةلودلا ىحاونىف عقيسأم لك ىف ديحولا بيسلا

 حالصالا ف نوملسملاركفدقف ,أطخلا ابعم نمؤيال ةغلابم ثادحالاو

 مكحلاب نيمئاقلا نأ امامت اونيبتو « ليوط نمزب ابورواب لاصتالا لبق
 بولطملا هجولا ىلع مكسحلا ءابعاب مايقلا ىلع نيرداق ريغ اوحبصأ مهيف
 نايكب ظافتحالل رومآلا مزلأ نم حبصأ مهب ممريغ لادبتسا ناو

 ٠ ةيمالسالا ةلودلا

 ع نيدلا نازيمب مهتالود اونزي نأ ىلع اوجرد نيبلسملا نا كلذ
 مهتظفاحم رادقمب هنود مزجع وأ محلا مبماكح ةيحالص اوردقيو
 جاتحي ال 5 حضاو نيب سايقم اذهو , هطارشاو نيدلا دعاوق ىلع

 بادهاب اكسمتسم عاملا ماد اف , هوفرعيل برغلا ءارآ ىلإ نويلسملا
 هيناج لمهأو نيدلا نع ىضاغت اذاو « ةيفاعو ريخي هتموكحل نيدلا
 . اهتم صالخلا نم دبال ةيغاب هتموكخل

 روبظ ىلع تدعاس ةيبرغلا ةراضحلا ناب لوقلا نم دبال هنأ ديب
 « ىرخأ ةيحان نم طخسلا اذه تزريأو , ةيحان نم فعضلا اذه
 نمأ ىف اومادام نيملسملا ريضي ال ةيمالسالا ةموكحلا فعض ناكدقف
 ىف اوناك دقو« رطخلاب عهتازرأو مهتايح ددهي ىذلا مجابملا ودعلا نم

 مهنويعب اوأر دقو امأ ءابنوقو ابتييه امل تمادام اهيلع ةروثلا نع ىنغ
 2 ا 1 ا ا
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 د 1مب

 أبب نوئبعي سورلا اودجو دقو امأ ع تفابنت اهتيولأو مزرت اهشوبج
 أحضاو ابفعض ملادب دقف ةناكم الو ةمرح احل نوعريال نييسنرفلاو

 تالزانلا مبحبصت نأ لبق مهسفتأ اوكرادتينأ نمدب نيملسملل دعي ملو
 . ًاروتسم ايفاخ نأك نأ دعب لجتو طخسلازرب انهنمو . ابليخت

 دجوأأف سانجالا نيب دقحلا لماوع ابوروأب لاصتالا ظقبأو

 تعفرف  ةيمالسالا ةلودلا لع ةروثلا بابسأ نم ًاديدج ًاببس كلذب
 نع ابجورخو اهلالقتساب بلاطت تأديو ابسوءر ةرفانتملا سانجألا

 برعلا ىف ةيلالقتسالا تاكرحلا تأشن انه نمو ناهثع لآ ناطلس

 ش ناقلبلا بوعش ةماعو نانوبلاو
 قركفت تذخأف ةيمالسالا ةلودلا فعض ايوروأ لود تنيبتو

 لك تذخأ هرمأ لوطي كلذنأ تدجو ايلف ءابنم صالخلاوابميسّقت

 انه نمو « اهيضارأ نم هيلع ردقت ام ىلع ءاليتسالا ىف ركفتابنم

 ءاليتسالا ىف سورلاو رئازجلا ىلع ءاليتسالا ىف نويسرفلا ركف

 . سرأف ىلع

 تاروثلاو ثادحالا نم ةلساس انيدل عمتجمي ؛ هلك اذه نه

 ءاضقلاو ةينامعلا ةلودلا نم صالخلا ىلإ ىمرت ةيجراخلاو ةيلخادلا

 « ىمايسلا اهماظن لع لعدمج راثو عىنيدلا اهماظن لعنويياهولا راثف « اهيلع
 ع ىنرحلا اهماظنب هسفن ناطلسلا راثو « اهمكح ىلع نويناقلبلا راثو

 ةلمج اهدوجوب ايوروأ تراثو

 وه هلك كلذ جالع نأ اوفرعي نأ نيبن اهثعلا ىلع ناك هلك كلذ ءازإ

 ىضاملا رضو مبسفنأ نع اوضفنبف , مهسفنأب نورخآلا مهاوروثي نأ

 رصعلا رباست ءىث لك ىف ةديدج ةمأ ايندلل نوزرسو ةيويعو هتالعب

 نابايلا تلعف ؟ هيلع ردتقتو ثيدحلا

 ناكم لك ىف تاروث



 ,ىويباهولا

 ماظنلا ىلع ةروث

 همس !معاد

 وا

 نم أبف اوركف ءادج ةميدق نيبلسملا دنع ىنيدلا حالصالا ةركف

 هاج ىلع ةاعد عهنم ابف ىدانو « ىرجملا عباسلا نرقلأ كفصتنم ةناشثلا ةردلا يتيدلا

 رورظل اهفاوم اهروبظ ناكورادتقالاو ناعالاو صاالخالا نم مظع

 امن أك « اهرايهتا نم نيءلسملا فوخو « ةيمالسالا ةلودلا ق فعضلا

 ايسكع اقفاوت ظحالن اذهلو . ةسايسلا حالص نيدلا حالصإ ىف اوأر

 نايك عدصت ايلكف : حالصالا ىلإ ةوعدلا طاشنو ةلودلا لاح نيب

 , ,حالصالل ابالط نوبلسملا دتشا الكنهولااهيلعادبو ةيمالسالا ةدحولا

 احضاو ابيف ةيمالسالا ةلودلا لمع رطخلا ربظ ىتلا ةرتفلا لالخ ىأ

 . ايلج

 نيدلا ق ( ةيمين نبا وه نارح ءالع نمملاع ةوعدلا هذه دب دقو

 ماق ( دم نب هللادبع نب مالسلادبع نب ملحلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ
 ةداج نع فارحتالا ببسب داسفلا نم هيف اوعقو ام ىلإ نيماسملا هبني

 مجاهو 5 عيرشتلاو ءاتفالاو ملعتلا ف مبقرط دقتنا وهرصع ءايلع مجاهو

 يلو « ةفينملا ةعيرشلا ةفلاخع اهيف دجو ذإ هنامز ىف ةعئاشلا تاداعلا
 ةيمالسالا قرفلا لك هناسلو هملقب مجاه 2 لب كلذ ىلع رصتقي

 ةيماركلاو ةيمهجلاو ةلزتعملاو ةيردقلاوةضفارلاو ةثجرملاو جراوخلاك

 .نوريتعي نيذلا لاجرلا ىلع كللذك نعط ه و « اهريغو ةيرعشالاو
 .باطخلا نب رمع نأ ةيحلاصلاعماج ربنم ىلع لاقف « مالسالا ىف ةجح



 سلموا

 ايخأ بلاط ىأ نب ىلع نأ : اضيأ لاقو , ءاطخالا نم ريثك ىف عقو

 هوقيس نيذلا مالعألا نم ريثك ةمجابم ىف ددرتي ملو « ةرم ةئايثث
 مجاهفدةفسلفلاو نيدلافهقفتلاو ملعلاب مهدرفت ىلع ىانلا عامجا دقتناو

 ةيفوصلاو ضرافلان ب رمعوىنرع نب نيدلا ىحع مجاه مةدشب ىلازغلا
 ةلودلا ماظن ىلع هذيمالتو ةيميت نبا راث اذسب+و )١( «.ماع هجوب

 حالصالإ ةوقلاو ةأرجلا نمريثك ىف سانلا اعدو , ىنيدلا ةيمالسالا

 ميوقتلاو حالصالا اذه ليبس سانلل فصوو « اهرمآ موقت و اهنأش

 اك« امهيصنب ءافتك الاو ثيدحلاو نآرقلا ىلإ عوجرلاب مهحصن نأب

 عوجرلاب مهتيد نأش حالصإ ىلإ نيبحيسملا اعد نيح رثول نترام لعف
 (7) هدحو سدقملا باتكلا ىلإ

 هل بصمتو هب اوبجعأو هيلإ اوممتساو ةيميث نياب سانلا بحر 00

 نآل هب ةريدج ىه ام قيفوتلا نم قلث مل هتوعد نكلو « قيرف مهنم
 راتتلا برحت ىنيدلا حالصالا نع نيلوغشم هنامز ىف اونأك سانلا

 « نيملا كلذ ىف موجملاب نيياسملا تددبت ىلا بوعشلا نم مهريغو
 لقتتو شاع نيذلا رضحلا امنع ضرعينأب ةقيلخ كللذك هتوعد تناكو

 تلعفل وديلا نم موق ىف هتوعد تناك دق ولو , ماششلاو رصم ىف منيب

 اهدوكر ىلع لجرلا ةوعد تلظ اذهلو . نيحلا كلذ ذنم ابلعف مبيف

 ىف 'برعلا ودب ناذآ ىلإ لصت ناب امل هللا نذأت ىتح اليوط انامز

 نب دمه مببل] اهلمح ,فصتو نورق ةعبرأ وحنب كلذ دعب ممهتريزج

 ةيرعلا ةجرتق لس ةيمين نبأ ةدلم ٠ ةيالسالا فراملا ةرتأد قف بنش نب دمع (0)

 ( ةرماثلا عطل

 ( 1850 ةرهاقلا جلع )نيرشملا نرقكل ىف برعلا ةريؤج : هبهو ظقاح ةاتسالا ةداعس (0)
 7و سم ع نع



 تاهولأ دع ني دقت

 مس ا!ةءادع

 هفصنلا) ىداليملا رشعنماثلانرقلالئاوأ ىف شاع ىذلا باهولا ديع
 ( ىرجهلا رشع ىتاثلا نرقلا نم لوألا

 « ىسايس جئانرب ىلإ ةيميت نبا ءىدابم باهولا دبع نب دم لوح
 ةلودلا هذهل نيعضاخ سانلا مادام هئارآل حاجنال نأ ةهادب فرع دقف

 اهنايك ىلع ًارطخ هنول ناك ايأ حالصالا ربتعت تحبصأ ىتلا ةينامثعلا
 ةايح تناكو « حصانو حلصم لكرىلع ابلإ نيدماجلا عم تحضأو

 هلاجر نوع ىف هل لمأ ال نأ هل تدك أدق ةيميت نبا لوألا هذاتسأ
 نآل «ةرهاقلاو قشمدو ةينيطنطسقلاك ةيمالسالا رضاوحلا ىف نيدلا
 « نيدماج نييعسر نيفظوم ىلإ مايآلا رورمب اولوحت دق لاجرلا ءالؤه
 .قاذرأ مل تحبصأو « ةروثلا وأ روطتلا وأ رييغتلا ىلإ نوليمي ال
 نونمؤيال تايرظن لييس ىف اهب نوفزاجيال ةقوموم زك ارمو ةلوصوم
 هئدابم ذزعي ىسايس دنس نم هلدبال هنأ كلذك فرعو عًاريثك اهب

 .نم اهديؤي اسم لب ابقدصو اهتوقب رصتقتال تايرظنلا نآل : ةينيدلا
 ةيندملا طاسوأورضاوحلا هذه .. .رع هسفن دعابف . ةسايسلا ىوق
 ,ىلا ةيوارحصلا ةئيبلا ىهو اهل ةبسانملا ةئيبلا ىلإ هتوعدو هئارآب داعو
 .ىوطنت ودبلا فئاوط تناكو « اهتعيبطب فشقتلاو دهزلا ىلإ ليم
 « ةيفرتملا ةيرضحلا ةيمالسالا تاءامللا هذ راقتحالاو ةيهاركلاىلع
 نسحاف تايكن نممالسالا باصأ امفببسلا تناك اهنأب اهيمرت تناكو

 ريمأ دوبسكي نأ عاطتساو ع روعشلا اذه لالغتسا باهولا دبع نبا
 هتوقب ناعتساو « نييلاحلا دوعس لآ دج دوعس نيدمح ةيعردلا

 حاطتسا ىتح فيسلا دحب برعلا لئابق نيب هتدابم رشني ىكل هحالسو
 لآ ءاول ىلإ املك برعلأ ةريزج عمحجي نأ ةيداليم ؟/41 ةنس هتوم لبق
 4) ٠ ءاعمج ةريزجلا لسمأ للم هتواعيو هءارآ ضرفي نأو دوعس

 مب ص : نيرشعلا نرقلا قف برعلا ةريزح )١(



 تاق

 ةعاط نع ةجراخ تحبصأو ةيناهثعلا ةلودلا دالب نيب ةلصلا تعطقتناف

 ءيامولا دع نبا نيمئاقلا نآل نييلسملا ةماع دنع الوبق نييباهولا راكفأ قلت ل

 عا ةللاد ةعلا هدم اودصت ةيمالسالارضاوحلا « ىيسرلا مالسالا و ىمأب
 اوحلفأق , اهيلعناطلسلا اوريثي ىكل اهئدابم اوهومشي نأ ىلع اوصرحو

 ةكرح نيياهولا ةكرح نأ هلاجرو ناطلسلا نظ ىف عقو ذإ , كلذ ىف

 نييباهولا نآل كلذو ٠ ليبس ىأ نع ابيلع ءاضقلا ىنبني ةيفاصفتا

 تدلستسا ىتلا ةيرضحلا ةيمالسالا فئاوطلا لك ىلع مبطخس اونلعأ
 نوحراصي اوذخأ لب دحلا اذهدنع اوفقي مل مهنالو , ءاخرلاو فرتلل

 لاصقنالاولالقتساللةسارصنولمع اوذخأو ,ىدحتلاو ءادعلاب ةلودلا

 . ةئيدملا حتفي نأ )م١٠ ةنس هابأ فلخ ىنذلا ىناثلا دوعس عاطتسا ذإ

 ىلإ ىونسلا لمحل لاسر] نع هابني ناطلسلا ىلإ لسرأ مثنمو 19م ةنس
 نأ ةاودلا فواخمي ىف ىرجو « لوبطلاو رومزلاب ابوحصم زاجحلا

 . () ماشلاو قارعلا ىلع ريغت نأ ثبلت ال تالم- دعي لجرلا
 نومرشي نوياهرلا مئازهب ءابنألا مييلا تمارت نيح مبسفنأب نييباهولا نامإ دتشاو

 ىبدلا الاف ؛ىدقلا هذهلع وضخلا ىلإ اهرارطضاو ةيبوروألا ىوقلا مامأ ةلودلا
 اوسحأو نيدلان وعش ىفنينامثعلا نواهت ىلإ هلك كلذ نوبياهولا بسنف

 مالسالا ةزوح نع عافدلل اوفخي نأ مبنم بلطتي ىيدلا مهجاو نأ

 موف اذكهو , هيلع ىضقت نأ ةينارصنلا اهيف تدارأ ىتلا ةظحللا هذه ىف

 نيب ديدجلا عارصلا اذه ةيمالسالا تاعاجلا نم ممريغو نويباهولا

 تداعو « مالسالا ىلع ةيئارصنلانم ناودع هنأ ىلع برغلاو قرشلا

 ع ةنطابلا موقع ىف ةدقارلا ةيبيلصلا بورحلا ىرك ذ مهئاهذأ ىلا

 نيدلا لبحب ماصتعالاب نوكنت امنا مالسالا ةيامح نأ مهنونظ ىف عقوف

 باتكلا اذه نمشلاثلا بابلاف هب صاخلا ,رجلا ىف قارملا ىلع نيياهولاشأراغ ليصافت رانا ( ١(



 برقا دالب ةيمهأ
 ةيايثلا ةقودلا

 ةلودلا تليع ادالل
 ةكرحلا لع راضقلا .

 ةياهولا
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 ضقت ةعدب هنأرابتعا ىلع ديدج لك نع داعتبالاو ع هلوصأ ىلا عوجرلاو
 . ةينارصنلا عم هعارص ىف هفعضتو مالسالا

 ةينامثعلا ةلودلا صرحت ىتلا ةينغلا دالبلا نم برعلا دالب نكن مل

 ىواسيوأ اهيلعةظفاحم اب ىرغيام اهعقومىف نكيملو ءابيلع ءاليتسالا لع

 ىتح هنم دبال ارمأ ناك ةفيلخلا ديف اهءاقي نكلو ءابب ظافتحالادبج

 دالبلا ىماح نيماسملا ةفيلخ نوكي نأ دب ال , هتفالخ « تايلكش ه متت

 نيطالسلا ةيشخ تناك انه نمو « اهرباتم ىلع ةبطخلا بحاصو ةسدقملا

 5 عاقبلاهذهدادرتسا نع مث زجعل نهولاو فعضلا مهب سانلا نظي نأ نم

 تاروثلا رم ةلودلاب لزنام رطخأ نييباهولا ةروث نكت لو
 تاكرحلاب ضيفت تناك اعيمج ابيحاون ناف ع نيحخلا كلذىف راطخالاو

 ىف ةلودلا تباصأ ىتلا مازحلا تناكو . ةيلاصفنالا ءىدايملاو ةمادحلا

 ناكم لكىف ةيعرلا تظقيأ دق نيسنرفلاو سورلا دب ىلع نيحلا كلذ

 دامخاب .دبلاب ةلودلا مامتعا لاعي الو ء ةروثلا ىف ريكفتلا ىلإ اهتعفدو

 ىتح ةقالخلا تايلكش هل متت نأ ىلع ناطلسلا صرح الا زاجحلا ةروث

 بهذف نيخروملا ضعب غلاب امبرو , نيملسملا هاياعرلع هرمأ نوهمال
 هتوق ىلع ءاضقلا الا ىلع دمحمب ةناعتسالا نم درت مل ةلودلا نأ ىلإ

 غلبدق نكي ملىلع دمت شيجنأل , نيحلا كلذ ىفاهئاشنا ىف ايضام ناؤىتلا

 هيلع ءاضقلل ىعسلا ىلإ ابعديو هنم ةلودلا فيخم ىذلا غلبملا كاذذإ

 هذه ىلع ءاضقلاب عارسالا ةرورضب سحأ ناطلسلا نا ةقيقحلا امبإو

 ابيلع ءاضقلل نيفاكلا دنجلا هدي ىف دحي ملو , ةئشانلا ةيروثلا ةكرحلا
 !دمحم هعابت أد حأ دجو مث ءابيف ءادعالا هرثاك ىلا ةظحللا هذه ُْق

 آدب ىلع دمع دحب لو ء هب هفلكف لمعلا اذهب مايقلا ىلع ًارداق  ايلع
 . ناعذالاو ةعاطلا نم



 1م

 ص دو نويامرلا لل 6 نييياهولاو ىلع د نس عارصلا ثداوح لويصعت انمجال

 نايمرت اتناك ناتللا ناتوقلا ناتاه تراس فيك ظحالن نأ انمي اميإو

 وحن |هادحأ ةيمالسالا ةلودلا ءايحإ ىهو ةدحاو ةياغ لإ

 نم ةيمالسالاةلودلادجم اوديعي نأ نوديري نويباهولا نأك ىرخأللا

 ةيحانلا نم ةيمالسالا ةلودلا دجم ديعي نأ لعدمحم دارأو,ةينيدلا ةيحانلا

 فورصنكلو 8 الاصتو انواعتول مالسالا ريخ نم ناكو 8 ةيسايسلا

 قنخ اهنأكف , ىرخآلا فتح اههادحإ نوكت نأ تضق ةسايسلا
 . هديب هسفن مالسالا

 نع نيياهولا ةركف ف انلثخا امهنكلو 0 ًادحاو ًاضرغ ىلع دمهحخو نويباهولا دارأ

 ةيمالسالاةودلاحالصا تف نويباهولا امأف , ةياغلا هذه كاردال امبنم لك اهراتخا ىتلاليبسلا

 اوناكو - اوأر مهناأل ؛ لوألا مالسالا ىلإ دادترالا ليبس اوراتخا

 « هطارشأو هدودح نويلسملا عرام ريخي ناك مالسالا نأ  قح ىلع
 ىرجو ,هنسنأب اوتايتساو هدودح اوامهأن يح هرم ناهو فيض هلأو

 ةيقنتو ةليخدلا عدبلا نع دامتبالاو فشقتلا ىلإ ةدوعلا نأ مهنظ ف

 ٌنودوعيف ةديدج احور نييلسملا سوفت ف ثعلب ابنم سيل ام ةديقعلا

 حالصإ مق اوركف عبنا ىأ « ةيقحو اساح لوألا مهدادجأ ناك اك

 ناكو « ابيف نوشيعي اوناك ىلا ةئيبلا عم قافتالا مامت قفتي ع « ىودب

 تناكح اك مبمايأ ىف تناك ايندلانأ ول حافي نأ اقيلخ اذه مهجمانرب

 فيرشلا عمىلع دمع قفتا . ىلي اميف برعلا دالبل نييرصملا حتق تداوح راجيا نكميي ()
 ىلع يطخاس عزو ةنيدملاو ةكم لهأ ناكو ع نييباهرلا ىلع ,اضقلل نواعتلا ىلع عبني ىف بلاغ
 1119 ةنس عيني ىف ىلوالا ةيرصملا ةلخلا تلزنو ع موثدأبع قبب ىف مدادتشال نييباهولا

 لف عب اوهقوأم نويباهولا داع مث ردب دنع الوأ نوسرط رصتئاف . ىلع دمم نب نوسوط اهدوقي

 لسراف ىلع دمج عراسو , لاماو دنجلا ف ةحداف رئاضخم عبني ىلا رقرقتلا الا نوسوط عسي

 ةدج تطقس مث م اهيلع ىلرتاىتح اهرصافم ةنيدملا ادصاق مني نم جوخف عنوسوطل اديدج ادم

 عراسف ليل دمي عقاوملا هذه نع اولخت نأ اوثبلي مل نييرصملا نكللو عهدي ىف فئاطلا ةكمل

 رسأو اهرمدو 1414 ةئس ليربا ىف ةيعردلا ىلع ,اليتسالا عاطتساف ميهأربأ هئبا لاسراب ىلع دمع

 ٠ اهيف مدعأ ثيح ةيئيطنطسقلا ىلا مث نمو ةرهاقلا ىلا هب ثعبو مهلا ديع نيياهولا دئاق

 هني
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 ةبيرق دالبو ىراحص : باهولا دبع ربظ مايأ وأ , ممدادجأ امايأ ىف
 ىف تاضبنلا عبنمو ةوقلا نطوم ديبلا تناك موي وأ « ىراحصلا نم

 ةوقمبنع تباغو « ايندلا لمشىذلا مظعلا روطتلا ١ وسن مهنكل و عملاعلا

 ملف « مهيئذبنذلا نكيلو «نويبوروألا اهثدحتسا ىتلا ةديدجلاةراضحلا

 رهاظم لع اوعلطا مبنأ ولو « وحتلااذهىلعال] اوركسفي نأ مبنمرظنتي نكي

 خورلا قلأو كلذ مهفاخال ةوقلا نم اهناكم اوفرعو ةديدجلا ةراضحلا

 وأو« ردآلا لوأ نم مهدضع ىف تفي ناك هنأ دعبي الو . مهسوفن ىف

 فتراأل ؛ اوديفينأ اوعاطتسا ال امبنه ةدافتسالا لييس اوفرع عبنأ
 هلاملا تاذ ةمظتنملا لودلا ريغ اهئارعاب ضونتال ةيبوروآلا بيلاسألا

 رصتني نأ ىلع دمم ىلع لبس اذهل . ءارث وأ لام ىلعاونوكي ماو ءريفولا

 ,مييلع ضقي مل ولو , ةديدجلا ةراضحلا ةوقب مهب راحب ناك هنآل مييلع

 ىضقتس !؟ . ىرخأ ليبس نع ةيبوروألا ةراضحلا مبيلع تضقل وه

 . ةيدبملاو ةيسونسلا امهو نيح دعب ابل نيترب شما نيتك رحلا ىلع

 ىلع دمت ةضمم تناكو « ناعيالاو حورلاب ةينغ ةيباهولا ةضهن تناك

 دي ىف ائعمتجا اذإ الإ ضبنيل مالسالا نكي ملو : ةداملاو ىأرلاب ةينغ
 هفرعت ىتح ليوط نيد ابلك ةيمالسالا ممآلا ىلع ىضميسو « ةدحاو
 هنآل - نيتيحانلا نيتاه عامتجابالإ نوكي ال ميحصلا ضوونلا نا

 ةحفص ريغت انهو ديدس ىأرو ىوق حور كثيدحلا قوروألا

 . ىرتس اي هتاكرح ملفت و ىمالسالا ملاعلا

 ةفالخداعأ هنأ الوأ , ةماه ةيسايس ججئاتن برعلا دالب حماف عبتتسا ةيسايسلا جمالا
 ناك دّقف ءديدج نم ىئالسالا ملاعلا اهئاول ىلإ عمجو اهتبيه نايثع لآ معا هالي جتف

 مهافتلاو لصاوتلا بايسأنم اببس عطقو نيملسملاع ور دق جحلا عاطقنا

 نمدي دج لمأع دازا نيطالسلا ٍط اجراخز اجلا رمتاسا دق ولو ؛ موبي

 ىلإ داعأتفلااذبف , ةيمالسالاةلودلا دسج ق لالحن الار تاكفتلا لما وع
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 نيبباهولا لعنيب رصملا راصتناناكو . لقألا ىلع ةيلكشلا اهتبيه ةقالخلا

 ثيدحلارصعلا كلذ ىف ىالسالا ملاعلا لع رصم ةماعز ىف رجح لوأ
 ةلودلا ءاحنا _.رم باجعالاو ءالولا تايآ ىلع دمج ىلع تلاها دقف
 هرك ذددرتوءرهاوجلاب لج اناطوص نويوفصلاه يلا ل سرأف «ةيمالسالا
 ةلود ءاشنإ ىف ىلع د ريكفت أمن انه نمو « ىمالسالا ملاعلا ءاحنا ىف
 برعلا دالي ىف اراصنأ مهسمنال نويرصملا'بسك دقو , ةديدج ةيبرع
 متافلا ال صاخلا ريس مهدالب متف ىف راس دق ناك ميهاربأ نال , اسمن
 , افعاضم ابنمث عفدالإ بشخةعطقالو ةحلبالو ءام قز ذخأي الناكف

 نمو.« نيصلخمن وادألا مربتعاف بلسااو ببنلا نيبو دنجلا نيب لاحو
 ىلع دم بناجل زاحنأ زاجحلا فيرش نأ عمسن نأ ابي درغ نكي مل انه

 ربانم ىلع همسابةبطخلل ًادعتسم ناكو « ةينامثعلا ةلودلا عم هعارص ءانثأ
 نييرصملاىلإ نورظني اوناكمهسفنأ كارتآلا نه ارفن نا لب . زاجحلا
 ميلا الكم هنوع ىلإ نوأجليسو : نيذقنملا نيصاخلا ىلإ مهرافن
 . تامزالاو بعاصملا

 : برعلا دالب ىلإ نييبوروألا نيعأ ىرصملا ورغلا حتف كلذك
 تحبصأ ىتةديدجلا ةوقلا هذه نم زيلجنالا بولق ىف فوخلا ظقبأو

 جياخلاقيرطو رح لا رحبلا قيرط 4 نيميظعلا دنبلا ىقيرط لعفرشنت

 قىحاونلا هذه لوخد درجمب عنقي ملجرلا نأ مهفواخمدازو :ىسرافلا
 سب روف » نيعف دنبلا ةراحت ىف ةمها لا ىف ركفي أدب لب , ايمسا هتعاط

 عئاضبلا دنبلا ىلإ ردصي ذخأو « ىابمب ىف هل ءالكو < هاكرشو
 ايراجت الوطسأ لزني نأ ىف ركف لب كلذ ىلع رصتقي ملو ؛ ةييوروآلا
 ْق موسيلو ةبج نم نييباهولا ةئصارق لبع ىضقيل « ىسرافلا جيلخلا ف

 حبصأ ىذلار حالا رحبلاون هرصو هجتاو . ى رخأ ةبج نم دنملاة راحت

 ةيوروآألا نفسلا ةيرح نم دحي ذخأف نادوسلا حتف دعب ةيرصم ةريحب

 نيبب وررالا تاغنلا

 برعلا دالي لإ



 الوعل

 ةيتألا نفسلا ىلع مرح ارم أ ردصأو « بيقر نود هيف حرم تناك ىلا در

 فواخم راثآ امم ء هدج ىلاهش رحآلا رحبلا ىف دعصت 3 كاف ن7 دع نم

 دنبلا قيرط ىلع ديدج رطخك ىلع دم ىلإ نورظني مهلعجو زيلجنألا
 رحبلا ىف زيلجتالا دامتعا ناكو . () لييس ىأ نع هيلع ءاضقلا ىتبني

 دم دي ىف نادوسلا حبصأ ادلف  نميلاو نادوسلا قاوم لع رمحألا

 (7 ىلع دمحم ةءاط ىف نميلا لخد املو « نميلا ىلع مثدامتعا داز ىلع

 اوعسف . رصم ىلإ مثدي نم ج رخ رمحالا رحبلا نأ زيلجتالا سحأ

 ةامسملا هتئيفس ىلع اوبأف . ةينالعو اربج هنم ةراجتلا صالختسال

 نأ - سأرلا قيرط نع ةيقيرفاي فوطنل اباسرأ ناكىتلا «ايقيرفا د

 تلوس لصنقلا لسرأو , لييسلا كلذ نع رمحالا رحبلا ىلإ لصت

 ىف اشالا جمدنا دقف عرصمب صتخم امف امأ » : لوقي هتموكح ىلا

 دمتعت هدراوم نإ « امامت انتمحر تحت هسفن لعج دقل ىتح ةراجتلا رايت

 ضني نأهيلع ليحتسملا نممبصأ ثيح ع داهتعالا لك ةراجتلا لع مويلا

 رحبلا فىزيلجتالارحبلا ريمأ عميطتسياذهلو ,اهنوديهتموكح فيلاكتب

 نأ ريغب ع انئادعىلإ حتجاذإ ةعاطلا ىلإ هرطضي نأ ىأر ىف - ضيالا

 ريق ىلأ ىف هيسارم قلي نأب كللذو , هيدلامع ةدايز ةديدج ةوقىلإ جاتحي

 ْذِإ عرمحالا رحبلا ىف رمآلا كلذكو لحاسلا ىلع هعفادم قلطيو

 الف رحبلا ليبس هيلع اذخأت نأ سيوسلاو هدج نبب ناتنيفس عيطتست
 ةيراجت قوة- بسكب اوعراسو « (؟) ةعاطلا ىلإ دوعي نأ ثبلي

 مإب سا مو ص : ليودود ؛ رظنلا (0)

 ةفيلخلل نكي "ى ع ةيباهولا ةروثلا م ايف تس ناطلسلا ةعاط نع اجراغ ,اعئص مامأ ناك 2(
 ةديدللاىلابش حاوت عشب نع نول أما برعلا دالي عت لع دمجممتأ الف ع هيلع ناطلس

 مامالا ةءاط ىلعلدت ةيرج نيلآ اذه ريتعاف ع.ناطلسلل نبلا نم ًاردق ماع لك مامالا مدقي نأ لع
 4. ص ليودود رظنا :٠ نيحلا كلذ س ناطلسلا ةعاط ىف ةلخاد كلذب دالبلا تربتعاوةلودلا

 هو ملول ليودود ()



 1و

 نيلاو ريلمتالا محل لفحب ملف «ءاعنص ماما نم اضيوعت دنحلا ةكرش تيلطف « نميلا ىف

 رطضا ام دلبلانوصح اومجاهو عفادملاباخخبرضب مهبلطاوززعف,مامالا

 ميقملل حبصأ ةدهاعم تدقعو , ةكرشلا بلاطمب ميلسنلا ىلا نيينميلا

 لاحلا ىه اكسرحب هسفن طيحصنأ ىف قحلا امصوصن ىضتقمي ىزيلجنالا
 عطقأو , ناص> رهظ ىلع تاقرطلا ىف ريسي نأو , ةرصبلاو دادغب ىف
 تاروس راجت لخدأو « ممانوم اهيف نونفدي ضرأ ةعطق نويبرو'الا

 زيلجنالا راجتلا ابعفدي ىتلا سوكملا تضفخو . زيلجنالا ةيامح ىف

 كلذبو ( 1861 ةئس رباني )١6 نويسنرملا هعفدي امل ةيواسم تحبصأف
 نيب هورصحو ىلع دمع ىلع قيرطلا اوذخأ مهنأ ىلإ زيلجنالا نأمطا
 . ىدنبلا طيحلا ىف مبلوطسأو ضيبالارحبلا ىف مبلوطسأ

 لع اناا ةراس « ىلع دم لامعأ نم ةدئافلا هجو كلذك زيلجتالا ىلع فخم ملو
 7” « ارييك ىذأ دنحلا ةكرش رجاتمب نولزني نيياهولا ةنصارق ناكدقف

 اولوتساو امتراحب نممثدي ىف عقي نم يذ نع نوجرحتي اونوكي ملو
 ةيبيدأت ةلم< مهلا تلسرأو تعراسف ,اهوببنو ةكرشلا نقسضعب ىلع

 مهلامعأ رزكرم لع تلوتساو ء مهنفس نم ريثكى ع ىضقت نأ تعاطتسا
 تارامالا لك تحبصأو , طقسم مامأ ةنواعمب « ةميخلا سأر » ىف

 ةعضاخ هبش ةيقرشلاو ةيبونجْلا برحلا دالب لح اوس ىلع ةعقاولا ةيبرعلا

 ىتح مملصتت لعدم تاراصتءارابخأ دكت ملاذ , (١)نيلجنالا ذوفنل
 ابلك برعلا دالب لمش ىذألا هناطلسب ةناعتسالاو هعم فلاحتلل وعراس

 كلذل لفحي ملايلع ادم نكللو ؛ ىسراملا ججيلخلا ىلا رحآلار حبلا نم
 دالبل هحتف ءارو نم عساولا ىدملا اذه ىلإ رظني”نكي مل هنآلل اريثك
 مل ذإنييب وروألاراظنا مامأ اًقلغم ارس دالبلا هذه تناك كلذك , برعلا

 اهتدبم اسف ءابلهاجم ىف لغوتي وأ اهني نأ ةعاسلا ىتح مهنم دحأ رسحي
 « ةيرصملا بارحلاةيامح ىف اهولخدف نويبوروألا عراس رصم شويج

 , تانك اذه نم عارلا بالا ىف كلف لصفت رظنأ ()



 ماع ق رصم روبط

 ةيلودلا ةسايسلا

 ماد رسلا ف

 ءاسأو

 - 19م

 هلسرأدقناكو , ىلوآلاةريللدالبلا قرتخي نأ ىزيلجنالاهييلداس عاطتساو
 , ()ةيعردلا فهراصتتاب اشاب مهارإ ءىببل رص» ىف ارتلكنا لصنق ثتسم

 ةعاط ىلإ دالبلا داعأو ع ىلوألا نيبباهولا ةوق ىلع ىلع دم ىضق

 ناكفي ديدج نم ةنيئأمطلاو نمآلا ةيولا اهبحاون ىف رشنو , ناطلسلا
 اماظننا رثك أ ةلودلل اببلس مث . ابلهأ ىلع ديدجلا ءوضاا!قاأ نم لوأ

 لبق اهل ناك امب ربظأ ناطلسو ىوقأ ديب ابمكحت نأ هذه تعاطتساف

 لع دمحم حق

 ان لال

 ملاع ىف باسح امل بسحب ةديدج ةوق رصم تحبصأ , اذهب

 اهيقي ىذلا ابعردو ةيمالسالا ةلودلا دامع تحبصأ , ةياودلا ةسايسلا

 ةميعزك ةيمالسالالودلا اهيلإ تملطتف , لبخاد وأى حراخ ودع لك نس
 ع عمطلاو دسحلا نيعب اهدصرت ةيوروألا لودلا تذخأو . ةدقنمو

 ابسفنب ضبنن' نأ ىلع ةريدق اهنأ ىلع دم ةماعزب - تتيثا اهنآل
 نورقلا رابغ س اهيلع كارتام ضفنتنأو ءابتيفاع نمعاضام درتستو

 نيع ةحن ىف بناجالا تاءاسمو

 دل ا

 « ةريثكلا لعدم ميراشم نم ايداصتقا اعورشم نادوسلا حنف ناك
 هريغ نملرسأ هدحي نأ اجر هنالل تاعورشملا نم هريغ ليع همدق دقو
 نادوسلا ضرأ همضت امب عماستي لجرلا ناكو « ىنج برقأو ةنوكم
 نايلالا هدونجب اًميض كلذ ىلإ ناكو , ةضفلانداعمو بهذلا مجانم نم

 نوببسيو هيلع نوبغتشي هيلإ اوداعو نييباهولا برح نم اوغرف نيذلا
 تاولفو نادوسلا لهاجم ىف مب فذقي نأ هل رطخت ؛ ىش بعاتم هل

 دعب باهذلا ىف عارسالا ىلع مبعيجشت ىلإ ةجاحب نكي ملو « ءاوتسالا

 بانكلا اذه نم عبارلا بابلا ىف ةيقرشلا ةيزيلجتالا ةسايسلا ىف كلذ رثأ رظاو (1)
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 نومياغ مهناوو ةضفو ايهذ ضيفي نادو-لا نأ نورخآلا مه اوملع نأ

 دنجلا ىلإ هراقتفا ىشن نكي ملو ء ريثكلا .ىثلا هلاومأو هتاريخ نم

 نادوسلا دبع نم ادنج مهب لدبتسي نأ اجر هنالل مبنم صالخلا دعب
 عرسأ امبرو ءصالخالاو ةعاطلاو برحلا ىف هنوبجعي اوناكن يذلا

 برحلا لئاسوب دالبلا لهأ لبج هنافرع عورشملا اذه ذيفنت ىلإ هب

 لجعف هاشخم ءىث عورشم ا ىف نكي ملف عراتلا مامأ مهزجعو ةتيدحلا

 نم رصم ءارو امم ايلع دادزي نأ كلذك وجرب لجرلا ناكو . ذيفتتلاب

 ريسعب نكي ملو ءبسكلاو قزرال اديدج الاجي اريق دجي هلع ىحاوتلا
 ةيشامو اعرز رثكأو رصم نم ىنغأ دالبلا هذه نأ ردقي نأ هيلع

 . ريثكلاريخلا ركسبلا ابضرأن م ىنج ابحتف متت اذإ هنأو , ءاهرفوأو

 اهالوأ :رظنلاب ةريدج حاون عضب متتفلا اذه ىف ظحالن اننأ ريغ

 ناي رسملا نم نوريثكلا هءامأو نادوسلا نم دنجلا بلج ىف هريكفت

 عمحتفلاو ب رجلا ءانع كالذ هقلكي نأ نود هشيج ىف مدن نأ عيطتسي

 ناديم ىف ىرصملا ىلع قنادوسلا لضفي ناك ايلع ًادمح نأ نظنال انئاف

 هيدي سمل هنآآل ع هنم اهئابعاب ضبنأو اهيلع هنم ردقأ هارب وأ« برحلا

 لايتحاو برحلا ةلصاوم ىلع ممرادتقاو مهتايثو نييرصملا صالخا

 ةعارز ىف نييرمدملا كرتي نأ لضف هلأ كلذك نظن الو , ابكناضم

 نييرصملا دينجت نع رخأتي نل هنآل ءةلماعلا ديلا ابهرحب الىتح ضرألا

 كلذإ ديحولا ليلعتلا ناك امبرو ع كلذ ىلإ هرظن قفوُرد تفلي نيح

 بناجآلا ىلع دايتعالا ىف مبعيمجنييلسملا ماكحةطخ عبتا ايلع ادحتنأ

 مهبالقناومبتروث ةيشخ «دالبلا لهأ لاعتسا نم رذحلاو شودجلا ىف

 هنأ ةعاسلا ىلإ سحب ناك لجر نم ادج ىعيبط ىمأ كلذو « هيلع

 ةوق نم دب هل نكي ملف « لاقاك «فيسلاب اهيسك و هنأو دالبلا نع بي رغ

 نأ رعشي كلذ ىلا ناكو ء طقف هوحن ءالولاو صالخألا سمت ةيبرغ

 ىلع دمع دارا اذللل

 . نيدملا كح

 تادوسلا



 ىوق هرادستسا
 هل عرتت

 تادوسلا

 نادوسلا ريضحت ةاوامع
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 هدي

 د اح

 ىلاما قاهرالا نع ىضرتالو , هيلع ريغتت تأدب دق نيب رصملا سوفت

 مييلع تلقثدق برعلادالب برحرابعا تناكذا ؛ هيلع مهدي ريذخأ ىذلا

 جورخلاب مهتثدح مهسوفت نأ دب الو ع دادزت همراغمو هيئارض تأدبو

 هثحس ىضف لقألا ىلع كلذ ىشخ هنأ دب الو ؛ هثالوو هئعاط لع

 . ليدج ىنجأ سرح نع
 امو نادوسلا ممتف هل عرمشت ىوتف ردصتسا هنأ ىحاونا| هذه نمو

 .نكنت مل ابحتف عمزأ دق ناك ىتلا ىحاونلا نأل , كلذ ىلإ ةجاحب ناك
 اهب لعفي نأ ىف جرح ىلع دم ىلع نكي لو  ناطاسلا ةعاط ىف ةلخاد
 الؤه ىلإ انئمطم نكي مل لجرلا نرأب الإ كلذ للعي الو « ديربام
 امب مدادبتسا ىشخ هلعل : متفلا اذه بلط ىف هريس نبذلا نيينايلآلا

 هلو اهدحو مهفويسب تحتف امنإ اهنأ رابتعا لع ضرآلا نم نوحتفي
 ةيمالسا دالبلا هذه تناكو . ايف مهلع هل ةعاط الو اهم ناطلسلل نأش
 ابلمأ برح ىمالسالا عرشلا حيبي الو اسهيحاون فينحلا نيدلا رمعي
 ىوتفلا كلتب كلذل طاتحاف , ببس ريغب مهقاقرتساو ؛ مهيس وأ
 شخ هنأ كلذك بلاغلاوراءورشمهتلعجو معتفلا هل كاحأ ىتلا ةيعرشلا
 ىوتفلا هذه مهِف رثوتنأ اجرف ةديدش ابرح دالبلا هذه لمهأنم قلي نأ
 . نيراتخم نيعئاط هل نوملسيف ةعرشلا

 هبشت ءاملعلا نم ارت ةلملا بحصأ هنأ كلذك ىحاونلا هذه نءو
 فاتت كلذ نم هضرغنوكي دقو « رصم لع مهتلمح ف نييسن رفلاب هنم
 ىلإ هعممهبحصتسا نيذلا ءاملعلا نم نويلبات ضرغ نع فالتخالا مام
 قى ةئيدح ةيبلع ةسارد دالبلا سردب نأ نويلبات دارأ دقت ء رصم

 لعدم اجر نيح ىف  لييس نسحأ ىلع ايخالغتساو ارمكح نم كيتي

 نم ًاريثك هيلع اورفوب ىتح هل ةيمالسا ةياعد ءاملعلا ءالؤه ثيي نأ

 لجرلا نأ ىلع ليلدنم ولخيال كلذ نكلو : لاضنااو برحلا ىف دبجلا



 د برؤوس

 .اهنم ةدافتسالا واهلامعتسا نم نكمو نييسنرفلا بيل اسأ نمر يثكلا سبق

 ءانع هيف لبعد دنج فلكت مل البس اريسي احتف نادوسلا تف ناك

 ا لقثي مل ةريسي كلذك هتاقفن تناكو :ةدئاز ةقشم الو اريك

 لهأ عم ةريسلا ءاسأ دق ليعامسا ةلملا دئاق نكي مل ولو « هسفن ىلع

 ىدنش ةئراك تناك ا1 ىدبأام راقتحالاوءافجلا نم مهل ىديبأ و عداللا

 نيدوذم اوناك لع دمع دنج نأ كلذ . رك ذت رئاسخ ةلمحلا ناك الو

 ريغ ىف ًادصح داليلا لهأ دصح نأ هشيج عاطتساف عفادملاو قدانبلاب

 دالسبلا لهأ فعضو متفلا رسيكارتألا أرمتسا دقو  ةقششم الو ءانع

 نا ىتح ءابيف ةداوهال ةوسق مهيلع اوسقو ؛ ًاديدش ىذأ مهب اولزناف

 لهأن م لجر فلأ نيرشع نم لقأب ضرب مل ىلع دمت ربص رادرتفدلا

 . هلتق رش مبلتق ذإ : ىلع دم نب ليعامسال ةيدف دالبلا

 هدجو بهذلا الف ع بلط نم ءىئب ايلع ادمخ متتفلا اذه توي مل

 ملو , ًاديدش افسأ كلذ فسأف مييلع لوصحلا عاطتسا دنجلا الو

 كش ىلع لزيملو , بهذلاةردن نم هداوق هايإ هغلبي ناك ام ىلإ نكمطي

 نم قئوتسيل 89م ةنس ةشوخيشلابعاتم المتحم هسفنب وه ىنم ىتح
 اذهىلإ ىهتتتاهدقع ىتلا لامآلا هذه نأ قدصيل ناك اف , رمألا كلذ

 لالغتساب بهذلا مادعلا ىف هتراسخ ضوعي نأ لواح دقو « لشفلا

 نادوسلاىلإ مبلسرأو رصمىعرازم نم ارفن بدنف « نادوسلا عرازم

 بيلاسأ اوسرد نيذلا نه ارفن منمو « ةعارزلا بيلاسأ هلهأ اوملعيل

 نمةافعم نادف ةثام ابنم لك ةحاسم ضرآلا نم اعطق ةثيدحلا ةعارزلا

 هضرأ فنولمعي دالبلا لهأن م ًارفن ذخأي نأمبنم لكل حابأو «لاملا

 ىلعلابقالا لع مهئحتسي ودالبلا لهأ بطاخ أتفيال ناكو , لباقم نود

 ىحورشبلا ىوتسم ىلإ مئاوسلاكردنم أوعفتري ىح» «ملعتلاو ةعارزلا

 نادوسلاحتو ةلوهس

 ,جتقلا جئات

 نين ادوسلا ميلمتةلواح
 ةءارزلا بيلاسأ



 ناووسلا تاب -

 ملاملل

 ايبلعدادوملاةسارد
 فافكتسا ةلواحمو

 ليلا عبام

 ىلإ لع دمع ةجاح
 نيرداقل ماكملا

 نادوسلا ميظنت

 ةديدحتو ةميسقلو
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 نود مبلبج لوح تاريخ نوعتمتسي فيك اويلعتيو ةورثلا اوكردي

 . اليثض ارثأ الإ جتني مل كلذ نكلو )١© « اهروصت
 لعجو ء ادصوم ناكنا دعب نادوسلا باب متتفحتفلا اذه نأ دبب

 ةثيدحلا ةراضحلا علاوط تأدب نيحلا كلذ نف « ايبس ملاعلا نيبو هنيب

 ىحاونوهيحاون فاشكتسا ىف نوركفينويوروأآلاأدبو « هيف لغوتت
 لسرأ ذإ ىلع دمحم دي ىلع علاوطلا هذه لوأ لوصو ناكو « آعم لينلا
 )١مم ىتس نيب ةفلتخم تالحر ثالث ىف ىدقأ ملس ىثابكببا

 ضعب عمج نأ اذه عاطتساف « هعبانمو لينلا ىلاعأ فشكتسل ؟معكوو

 ليصافتلا ضعبو « طابوسلا ربك لينلا ءازجأ ضعب نع تامولعملا
 . ابلهأو دالبلا خانم نع

 محلا ءابعاب مايقلا ىلع نيرداق لامع ىلإ ىلع دمت قفو دق ولو

 دالبلا لهأل ناكلو « حتتفلا اذه نم رمثلا نم ائيش ىنحي نأ عاطتسال

 دالبلا لهأي نودبتسي اوناك لامعلا مظعم نكلو « هئارو نم ريخ
 نودمح اوناك « ةداوهالوةمحر نود مهقاقرنساو مثدينجتف نودتشيو

 اهنولسريو « ةيناسنالا نع اهدعبأو بيلاسأللا ىسقأب فولألا تارشع
 « مهماعط ىلعال و مهتحص ىلع نوصرح ال « متاوسلا لسرت اكرص» لإ

 برضلاو ءاذغلا ةلقو ضرملا ىىرص قيرطلا ىف نوطقاستي اوناكف

 هلهأونادوسلا باصأف كلذ ىلإ امو ليوطلا ىثملا بعاتمو ديدشلا
 نيرداق لاسم ىلإ ىلع دمحم قفودق ولو « ديدش ىذأ كلذ ءارج نم
 نلكلو . ًاريثك هنم دالبلا لهأ دافالو , كلذ نم دافأل نيحلصم
 . هلهأو نادوسال اريخ ديدجلا ميتفلا اذه

 ابميسقتو , اهديدحتو دالبلا مظنت وه حتفلا اذه جئاتن ممأ لعلو
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 دجوأ دقذ « قورعمالو دودحم ريغ ءاضف تناك نأ دعب تايريدم ىلإ

 ةموكح اهيف ماقأو « ايرادإ اماطنو ايسايس انايك متتفلا اذه امل

 لالحمضادعب اهيف تعقو ىلا ىضوفلانم ابلقنو ماظنت الا ضعب ةمظتنم
 ىلا موطرخلا ىه ةديدج ةمصاع اهل أشنأو ؛ روفلاو نوفلا نيطالس

 اهب اوأهنأو اهونكسف ةلمخ ةريخص ةيرق ىلع دمع دنج اهدجو
 ىف ةرماع ةئيدم تحبصأ نأ تبلت ملف تآنملا اف اوثدحتساو ىنايملا

 نأ ثبلت لو ء بتعلاو نيتلا عرازم اهه ترثكو ءاشاب ديشروخ دبع
 .دالبلا ك4 اركرم تذخت|

 رصم ناطلس طسب ابمهأ , ةريثك ةيسايس جئاتتجتفلا ادهعبتتساو

 كلذ نم دالملا هذع تحبصاف , الح دنع تناكنأ دعب لينلا ىلاعأ ىلإ

 « اهيلع مهاطلس طسبوابدكح ىلع اهماكح صرت رصم نم ءزج نيحلا

 ىعيبطرمأ أذهو « نيدلبلا نيب ةلصلا نيكممتةيرصملا ةسايسلا بجاومبصأو

 امبك ارثشاو امهحلاصم قافتاو نادوسلاورصمل ىفارغجلا عضولا همتحب

 ةيبورواألا عماطملاىرصملا حتتفلا ظقيأ كلذك . لينلاوه دحاو رب ىف

 ء”ىطاوش لع رصم ناطلس طاسبنا نم زيلجنالا فوختف نادوسلا وح

 ىلع نامزلا كلذ نم نولءعي اوأدبف  ابرغو اقرش ابلك رمحألا رحبلا
 ريطخلا قيرطلا اذه مامز ىلع اضباق بصأ ىذلا ىلع دمت ناطلس ةبراحم

 . دنبلا ىلإ
 تت . لحل

 ىف ناقلبلا ىف اهتارين تمرطضا « تاثلاث تراوث لب ةثلاث ةروثو

 ةلعش ناقلبلا حببصأ ىتح ع دعوه ىلع ابك تناكام“ اك تابراقتم تاونس

 ؛ بناجقراتلا ذخأت ىتح ايناج اهتم ددخم ناطلسلاداكي ال ببالا ةيك اذ
 فورعملا ملسملا ىتسبلا اشاب ناهثع ةلودلاب بو !/40 ةنس رخاوأ ىنف

 تاونسالإ ىه امو ء 1890 ةنسىّبحةلودلا لواطي لظو ولغا ناوسبب

 نييلبجلا ريمأ ىدانو  دوسألا لبجلا مراخم ىف ةروثلا ءادنا تبواجتىح

 موطرخلا

 ليلا ىلاعأ ىلا

 ةيوروالا مماطملا
 بادوسلا ىف

 مداها تاررم



 تانريلا

 لم ةييلص برح
 ايوروأ قرش

 نيتسينكللا نيب.ادعلا
 ةيرعللو ةيقرشلا

 ل 00-7

 ىتح ليلق الإ وهامو  ةيمالسإ ةيالو طق نكي مل دوسألا لبجلا نأب
 ةعاط نع اجراخ هلك ناقلباا حبصأم ع نانويلا لهأ ةروثلاب ىدانت

 ٠ ارمأ هلايح كلمي داكيال ناطلسلا

 « برقأق رشلاىلإ مهنكلو ؛ برغلاو قرشلا نيبناقلبلا لهأفقي
 ,ةراضحلاوأ تاداعلاوقالخألا وأ ةديقملا وأ س نجلا ةيحان نم ءأوس

 لب «ضعبلا دالخأ ىف عقي دق اي اذاش ارمأ نكي ملكارتالل مبعوضخع
 عالاح مهتسحأ و ةلودلا اياعر دعسأ اوناك مهن] انلق اذإ ءىطخمنال انلعل

 ايف نوكرتشيو ةلودلا ةموكح ىف نومهاسي ةصاخ عبنم نانويلا ناكو

 صوصخملا ىلعنان ويلا .الؤه ناكلب ء تاءاسمو ملاظم نم سانلاب هلزنت

 ,سانلا فسعالإ ةيحان ىف مهنمدحأ ىلوتامو , ةيعرلل كارنألا س لظأ

 نأ نم ضعبلا هاربام حيحصب سيل انه نمو . ءاذيالا دشأ مهاذآو

 كانه اهئاطلس نأو , ىعيبط ريغ ارمأ تناك ناقلبلا ىف نيينامثعلا موتف
 .ادعأ مهخيراثلاوط اوناك ىحاونلا هذه لهأ نال ء لوزي نأ ايرح ناك
 .قداصتي ملو ءابنع ءابرغمهنأرعشت ابوروأ تناكو ,اهءاقدصأال ابوروأ
 ملو « ةييلصاا برحلا تاونس ضعبك ادج ةريغصتارتفف الا نابحلا

 و امبنم لكديف ىوطني ع نيبناجلا نم اعادتخ الا امهنيب ةقادصلا نكت
 .نيييلصاانأ ائاق اذا ءىطخنال ثيح « ةبيرلاورذحلاو كدشلا لع رخآلا

 .قادصمو, قيدصال مودع هطنزيب روطا ربمانأ نورعشي اوناكنييب رغلا

 نأ اوثبلي ملف ء روعشلا اذه ناملك اوقبطي مل نييبيلصلا ءالؤه نأ كلذ
 اهوبمجابف , ةيطئرببلاةلودلا لع « ةيبيلصابرح د اونلعأوةحارصهونلعأ
 .نابو اهنيب مهباسح ىف قرفال ء 19.4 ةئس ةيبرغ ةلود اهيف اوماقأو
 ىذلا ءادعلا ىلا ةراشالا ىلا اني ةجاح الو ,نيتيمالسالار صم وأ ماشلا
 .عارصلاو « ةيقرشلاو ةيبرغلا نيتسينكلا نم لك ردص ىف ججأتي لظ

 نيبناجلا نيب ءادعلا اذه لظ دقو . امهتاواباب نيب رمتسا ىذلا فينعلا



 دم الون اس

 نأشب ةيبوروألا لودلا نعت ملف , ثيدحلا رصعلا لالخ اليوط انامز

 اهسفن ةيواسفلا ةيروطاربمالا لب « ةفرض ةيسايس عفاودب الإ ناقلبلا
 ارارطضا اهئافتلا ناكو , ادج رخأتم نامز ىف الا ناقلبلل ثرتكت مل

 برغلا ىف عسوتلا باب ابهجو ىف كرمسب لفقأ اهنيح ىأ« ارايتخا ال
 ةهركم قرشلا ىلا تتفتلا»

 هلهأ نم ةيغر الوبرغلل اصلاخابصعت نكت ل نذإ ناقلبلا ةروثف
 نكس ملو « ةيسفرفلا ةروثلا ءىدابم راشتنال ىدص وأ ةيرخلا ىف

 لهأو لودلا هذه نيب فطاعت نع ةرداص اهلجأ نم ابوروأ ةروث

 ايكرتو ايسورلا نيب عارصلا ارشايم ىدص بلاغلاف تناك لب ؛ ناقلبلا
 نم سيل لب . ىلوآلا دب ىلع ةيناثلا مئازه ىلاوتل ةيعيبط ةجيقنو
 « نيينانويلا ةماع لويم نع ربعت نكن ملاهنإ لوقت نأ ءىث ىف أطخلا
 ناقلبلا لمأ ةماع دنع الوبق قلت ملةروثلا عئالط نأ كلذ قادصمو
 ردنكسا» لوألا اهدئاق نامرح ًارارق ةينيطتطسقلا قيرطب ردصاف

 ملف ع هترصانم نع نيينانويلا ةماع دعقو « هراصن أ هنع لختو , ىتنلسبا

 )١( اهدبم ىف تنام نأ هتكرح ثبلت

 اليوط انمز تلظ هراكفأو برغلا ءارآ نأ كلذ قادصمو
 ليديس ماق امني ع راكنالاو ةيارزلا الإ نانويلا لهأ نم قلت ال

 ضحنو برغلا ءىدايمب ىنتي رشع عباسلا نرقلا لئا وأ ىف سيراكوأ

 ىسرك نم هينطاوم ىلع ليو , ايوروأ برغ لهأب لثقلا ىلع هموق
 لك اهب بجعي ناك ىلا ةينفلكلا .ىدابم ةينيطنطسقلا ىف ةقرطبلا

 سانك ىف مر قايل ةسينكلا ءانبأ نم نيهبانلا ريختيو , باجعالا
 اذه لعفي دكب م“ راكفالاو .ىدابملا هذه اوبرشتيل هدهاعمو برغلا

 1و ل 95( ص تفر السالل ىمايسلا رصم يرأت ' )١(

 هلاقلبلا ةروث

 سيراكول ليريس



 سي روك رعامشلا

 ةيادويلا ةروثلا ,ىدابم

 ل

 «نييلسملا ةفيلخ هيلع اودعتساو , هرمأ اوركذأو هونطاوم هبراث ىتح

 (1) ١141 ةنس مهتسينك نم هودرطو
 ةفئاطنيملا كلذف تمضنانويلا دالبنأبلوقلا عم اذهفانتيالو

 ةيرغلا ةراضحلاب اواصتا نم ؛ ةيلاعلا ةفاقثلا ىوذو ةارسلا نم ةليلق

 دهاج ىذلا سير وك رعاشلاك « مدالب ىف اهرشن ىفاوعسو اهب اوبجعأو
 دلهأ وعدي. هتايح لوط لظو , ةثيدحلا ةيئانويلا ةغللا قلخل اليوط
 (5) اهيمسي ناكاك « ةرينتسملا ابوروأ » ةراضح بابسأب ذخألل

 نيب ةيسايسلا تاقالعلل ةجيتن تناك اهنأ ةينانويلا ةروثلا ةقيقحو

 ىلع ءاضقلا اهيلإ سورلا أجل ىتلا لبحلا نم ةليحو « ايكرتو ايسورلا
 ىنيدلا بهذااو ةيفارغجلا ةثيبلا ىف ةوخإ ناقلبلاو سورلاف ع ايكرت
 ايكرت ىلع ءاضقلل كاذ ذإ ماراصق نولذبي سو رأا ناكو , قالخالاو

 « ةينيطنطسقلا قي رط نعكلذمهيلعز ع املف ضيبالارحبلا لإ لوصولاو
 لمعلاو اهبئاج ىلإ ناقلبلا بوعش ةراثإ قيرط نع هوغلبي نأ اولواح
 اوحبصأ وأ مهمامزيفاهواخدأاماف , ةيئاهئعلا ةلودلا ريغ نم اهرب رحت لع
 ايوروأ لود تناكو « اهيحاونو اهقفارم ىف ةذفانلا ةملكلا ىوذ
 ىلع تلمعو ةينائويلا ةلأسملا ىف تلخدت اذهلو ةقيقحلا هذه فرعت

 سورلا حبش نويواسءلاو نويسنرفلاو زيلجتالا رب ملوأو « اهئاهنا

 ىلع نانويلا اوناعأو اولخدت امل ةينانويلا ةروثلا ناخد فلخ ارتتسم
 . ررحاتلا

 بعش ةروث تناكابنأ ىلع نانويلا ةروثل رظنن نأ نذإ أطخلا نف
 اهليبس ىف دهاجي ماقف ةيرحلل ىعسو ىنجآلا ماحلا ةأطو هيلع تلقث
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 ربك أ نكي مل لب ؛ ءىش ىلك كي مل هنكلو ع كلذ نم ءىث أبيف ناك معن

 نع مهاسعأ ىف نوردصي اونوكي مل مبسفنأ ةروثلاءامعز ىتح . ءىش

 رصيقلا لويم نع نوربعي اوناكام ردقب ىقنانويلا بعشلا نم ىحو
 مل- ةروثلا هذهءامعز لئاوأ نم الثم «سايرتس دوباكفو ع ةيسايسلا

 بغار رصيقلا نأ سحأ نيح نيينانويلا هينطاوم نالذخ نع ناوتي
 اريزو ناك ذإ اريثك لعفي نأ هتعاطتسا ىف ناك دقو , كلذ ىف
 « قانويلا بعشلا » نه رفن ناكل ب ؛ نيحلا كلذ ىف رصيقلا ةيجراخل
 ىكل تادادمالاب ةروملا ىف هشيج دمبو ىلع ددحمل نفسلا حيلي هسفن

 . هينطاوم برح ىف'ىطعي

 ايسور نيب ليوطلا عارصلا رهاظم نم ربظم نذإ ناقليلا تاروث

 « سورلا ايكرحب تالآ الإ مهسفنأ نويئانويلا نكي ملو « ايكرتو
 نويبني ةنصارق اوحبصأ نا اوئبليمل ةروثلا لاجر نأ اذه لئالد نمو

 زيلجنالا نأب ملع ىلع مهو ضيبآلا رحبلاىفةيسنرفلاو ةيزيلجنالا نفسلا
 اولفحيل اونوكي مل مهتكلو « ةينطولا مهتيضاىلع نوفطعي نييسنرفلاو

 ىوعد نم ممابفأ ىلإ ب رقأو مسبلإ بحأ ببنلاو معلا ناكذإ ؛ كلذل
 « اهدحو نانوبلا ةروث ىلع كلذ رصتقي الو . لالقتسالاو ةيرحلا

 شتفونوربا شوايم نأ ليلدب ء كلذك برصلا ةروث ىلع قبطني لب
 نأ دجو نيح جبروج هرق ميعزلا هليمز لتق ىف ددرتي ملىنرصلا معزلا

 ةلودلا نم لان نأ دعب  هيلإ لصوىدذلا ناطلسلا هسفاني ريخآألا اذه

 (0 18م1 ةنس برصلا ىلخادلا لالقتسالا قح

 ىناثويلا بعشلامافأو ةروثلا نارين ججأو رطاوخلا قاقأ ىذلا امأ
 البجرخآلاب نيقي رفلا نم لك اهزنأ ىنلا حياذملا ىبف هيبأ ةركب نع هلك

 الءاوسأاغ : آه 0نعمنؤأمم 0*0 عغص 12.90

 ايسورلا عبصأ

 ةروثلا ىف

 هنيقي رغلا نيب جياذملا



 ءاضقلا ىم ةلودلا رم
 ةروثلا هده ىلع

 ةلودلا لاحر داسف

- 

 نيينان ويلا ىلعاهتيل وكسم عقت مباذم ىهو « ةياكتلاو فرطتلا ىف ةدايزو

 نيرشعلتقمأبن توكسلاب نودلسملا قلتي نأ رظنني نكي مل ذإ , مدحو
 ليق دق ولو « ابلثمب ابيلع اوبيحي نأ لوقعملا لب ع نانويلا ىف لسم فلأ

 ةناسالابنوةدشتياوناك نيذلا  نيئيليملا تاعاج نم ةيناسنالا ةاعدل

 دنهلا ىف اوحذ طقف زيلجتا ةرشع نأ  ندنل سلاجم ىف نيحلا كلذ ىف

 ةيئناسنالا ةاعد ناكلو ء اهئانبأ نم افال 1 كلذل آنت دنهلا تعفدل

 نكلو ع اضيأ ةيناسنالا مساب ء مهنوقذ ىلإ ءامدلا ف قرغ مبسفنأ
 ىف نيييلص اوناك نارشك ونوريب لاثمأ نم سيلايخلا نيسمحتملا ءالؤه

 ةيبوروألا ةقاقثلا ءابآل راصتتالاب و انيح رعشلاب اورتست نأو ي نطابلا

 ٠ رخآ انيح

 ىف ةروثلا هذه ىلع ءاضقلا نع ترجع ةلودلا نأ بيرغلا نأ ريغ

 شويجلا عيطتستال فيك مبفن نأ عيطتسنال اننآل ؛ىلوألا اهراودأ

 مثدالب نيبو مهنيب سيلو راوثلا نم تاعامج ىلع ىضقت نأ ةينامثعلا

 رحبلا اوذخأ دق اوناكنانويلا نأب لوقلاب ةربع الو , ريغص رح الإ

 نأ اشاب مهاربا عاطتسا دقف ء ءىطاوشلا ةيصان اوكلمو كارتألا ىلع

 , رطخلاب لفحأو عسوأ وهو ضيبالا رحبلا ربعيو دالبلا لصي
 ةريثك ةيبكرتتايماحن لا كلذ ىف مضت تناك نانويلا دالب نأ ىلإ اذه

 ٠ صالخاب هل تلمعو كلذ تءاش ول ةروثلا ىلع ءاضقلل ادج ةيفاك

 ىراشكتالا ىلإ مظعالاردصلانمةلودلا لاجر نأب الإ اذه لاعيال

 وأ ةينطولا نم ةرذ مهبولق ىف قبن ملو « امامت اودسف دق اوراك طيسبلا

 ةميز ملا, ى كل ةقداص تانييانيدل نكت لولو , فرشلاوأ ص الخالاوأ ةيخلا

 منك رح دمتى نح «ديدج ماظنو ىلإ ةجاحت نائويلا راوث ناك اف , ةنيب

 «صالخإو ةيمح ووذ نوصاخم دونج مهل زربي نأ ادج كب ناكامإو

 نع ترفسأ دق ايسورلا نكن ملو دعب تلخدت دق لودلا نكت ملو



 مست )ه8 نسم

 ناكو , سورلا لعناطلسلا ةنواعمىلإ لوملاب ,ىوت اسفل تاكو ابهجو

 ةقرف ناطلسلل نأول ةلأملاةيوستو بابلالافق] ورمألاك رادتناكمالا ىف
 سمهنيح اغلابم ليودود نكي لف . ءايفوألا نيصلخملا دنجلا نم ةدحاو
 () قوناقلا ناملس مايأ دعت مل همايأ نأب ىناثلا دوم ناطلسلا نذأ ىف

 , نيح ذنمرصم ىف هانيقلىذلا ورسخ كاذ ذإ مظعالا ردصلا ناك

 ناعمعم ىف فرصني لف ؛ رحدنا وأ ناطلسلا قذوأ لفح ال ناكو
 هتنواعم نعرخأتي ناكف ع هثباعي وهلديكي وايلع ادم جاني نأ نع لاتقلا

 لاحلاو ءاذص رهآلا ناك, ناطلسلادنعدب ىشي وأ جرحلا ةعاسيف هرتيو
 نيبو ناطلسلا نيب امن انأش مظعأ ىلع دم نيبو هنيبام نااكو , ءاخر
 ىلع ليلد كانه سيلو «نويراشكنالا مه اوناكف دنجلا اهأو عا نانويلا
 ىلع راوثلا نم فئاوط مامأ اومزهنا مهنأ نم رثك أ مومأش طاطختنا
 هءازهنا دعب راحتنالا ىلإ امشاب ديشروخ مهدئاق اورطضاو  طخلالولع
 ةماعزب اهلالقتسانان ويلا تنلعأ دئجلا ءالؤه ببسبو « ليوم رثد دنع
 ىتللسبا ردنكسا ىخأىتنلسباىرتمدو , ليومرت لاعب ستادورك وروام

 . 1855 ةئس رياني ىف

 تتفافةحبصتلاب ناطا سلا ىلإ اسقلا تمدقت ةبيصعلا ةظحللا هذهىف

 ءاضقلا ىف هياع دمتعي نأب هل تحصنو «هتوقو رصم ىف هيلاو ىلإ هرصب
 عفادنكيملو « اهيف لودلا لخدتتو اهرمأ تاهت نأ لبق ةنتفلا هذه ىلع
 ةيروثلاراكفالل ءادعلا ضيع الو ةلودلل صالخالا درجم كلذ ىلا اسعلا

 باب لفقت نأب كلذو , ايسورلا نه ةيقتلاب امسفن ذخأت تناكامإو

 بسكو لخدنلل ةيتاواأ ةص رفلا ايسورلا دجت نأ لبق ةينانويلا ةروثلا

 . ةينامثعلا ةلودلا نم قوقح

 ٠١( نأ : ليردر» )14(

 اشاي ورسخ

 اسفلا لحد



 ىلع دمشه فقوم

 رمالا نم

 رصم لخدت رثأ

 اسمنلاو ايسورلا لشدم

 مس ]ها

 ثدا وحلا قايسف عبلطلا اذهب بحرب 0 ايلع ادم نأ نلا بلغأ

 ,تاقوألا ب رةأىف هنم هدي ضفني ول دوي هيلع اهركم ناكهنأ ىلع لدي

 هلهشتو « هماظن هيلعدسفتو هاوقفزنتسب رحلا كلتنأ فرع هنأ كلذ

 . نيحلا كلذ ىف ماهتهالادشأ اهم اهتهم ناكو -|هقفارمو رصمنوُئش نع

 ةلق ىلع برعلا برح نم هتباصأ ىتلا رئاسملا دعب لجرلا سني و

 هفيلاكت وكشي أتفيال ىلع دمحم ناك اذهل . ءارجلا مادعناو ىودجلا

 ادهز دازو ,املالخ هل مديكو ةلودلا لاجر تاءاسمو برخلا هذه

 ةصرفلا سملتي أديف ابلجأ نم هنع ىضرت ال ارتاجنا ىلا نيح ايبف
 ٠ ابتم باحستالل

 ءاهرمأىف نييرصملا لخدت دعب نانويلا دالبىف امامت فقوملا ريغت

 مهناصرقيلطو « مهتفستعجارتو , م”ازهراوثلا تاراصتنا تبلقناف

 دالبلا حاتمي نأ ديد+لا ىرصملا شيجلاعاطتساو , ارارف رحبلا ضرع
 نويرصملاىلوتساو ع اءامتراوثلا ةكرح لشيو ابلفاعم ىلع ىلوتسيو

 ليربا ىف ارهش رشع ةسمخ راصح دعبىىجنل وسمو ميلقاعم عنما ىلع

 ابيلع ىضقم ةروثلا نأ ادبو ابدأ راوثلا وكرم طحناو ء وم؟+ ةنس

 .لودلا لخدت نود. كشالو

 ىف ابنك اسي نأ ابيضريأ ؟ كلذ نع ايسورلا ىضرتأ  نكلو
 ابيلعذخأي مهارباك لجر اههجو ىف فقيو , ديدج ىف بعش نانوبلا

 , ةيوقتل ال ناطلسلا رك رمفعضنل برحلا هذه تراثأ دقل . لبسلا

 .ىلعدشي لجعف لمعلا كرحتن ايسورلاخينرتمحملو ؟ كلذ نع ىضرت فيكف

 ثعبف ؛ نائويلأ ةروث ىلع ءاضقلا ىف عا رسالا ىلع هثحتسإ و لع دمتي

 عارسالاب هعاتقال ةيردنكسالا ىف ىلع دمت ىلا نتسوأ شكورب هبودنم

 زيلجنالا اياون ةقيقح ىلع دمحتس رشي لجرلا اذه ذخأو ؛ لمعلا ىف

 دكؤيو ءابيلع ءاضقلاو رصم فاعضأ الا نوبلطي نإ مهنأ هل دك ؤيو



 الإ

 نانويلا ةروث ىلع ءاضقلاب ليجعتلا نم هيلع دوعي ىذلا م هعلا ريخلا هل
 ناك هنآل ال , عنتقي مل يلع ادمح نكللو ء سورلا عماطم ىلع ءاضقلاو
 هنال امن]إو ع نانويلا ةروث ىلع ءاضقلا ىف ايغار الو ناطلسلل اسمحتم

 نيلجنالا دو بسك ىهو ,ةببط ةقفصب رمآلا نم زوفي نأ ديري نأك

 هيلازيلجنالا مدقتي نأ رظنني ناك هلالقتساب مهنم ىثدبم رارقإ ذخأو
 ناك كو « نألا بلطيو رمآألا ىف مواسي ىكل باحسنالا هيلا نيبلاط
 بطاخف ةينلا هذه ىلع دمحت نم ممل نوح رظنلاديعب فاك در ىد دروفتارتس

 نأىربال اشايلا ناك اذا امع هلأسي ةرهاقلا ىف ارتلجتا بودنم تلوس

 ضرفتس ىلا ةيزجلانم بيصنب زوفيو برحلانهبحسني نأ هللضفالا
 كتلوسركنأدقل, اضيأماشلاةيالو زيلجنالا هل نمض امبروونيينانويلا لع

 ناطلسلا عم براح ايلع ادم نأ دقتعي ناكهنالل ,ايلايس ارمأ هدعو كلذ
 ضرعلانأدجو نيح ةشهدلا نمدسفن كللاهتي م هتكلو ؛ )١( هيلقو هديب

 ىدبأ ةيوط تاضوافم تأدب مث نمو ءابيط الوبق لجرلا نم ىقل

 لكلظيس دالياحتم لوقي ناكف ؛ةبيطةفاصحو اديعب اركم ابيف ىلع دمت
 كلتلالخ كتموكح تدبأ اذاف , عيبرلا ىح نآلاهيلع وهام ىلع ءىث
 نإل دادعتسا ىلع تكمل ىنيضربام لعف ىف اهتيغر ىلع لديام ةرتفلا

 « نانويلا نم ىدنج بحسالل لبسلا تسقلالو , ىلع ضرعتام لبقأ

 نم ىلامب نيعتسأو اهلك ىاوق عمجأسف كلذ نكي مل اذاف» : اددبم لوقي م“
 مث. . . ةييئامنعلا ةيرحبلا ةدايف ىدي ىف عمجأو ناطلسلا دنع ذوفنلا

 تلوس ثبلي لو ) «رمألا كلذ ممخَأو برحلا ةدايق لعىسفن لعجأ

 هباجأةزيلجنالا نم بلطي امع هلاسي لبقأف لع دمحم ضرغ فرع نأ
 ةداي زيف ارتلجتاهنواعت نأ نمرك أ وجربال هنأ ركملا نم ءىثفلجرلا

 (1) 2ههجسعا] 2. 8

 (2) 1طأ14 1>» 8

 ةيلجيالا نييةمواسملا

 ىلع ديمجو



 رصم فوم ةقيقح

 ارتلحتاو ايسورلا ىعس
 نانويلا لالقتسال

 نيدأوث

 مس 91#

 تلوم فرعو , برعلا دالب ىف ءاش اهنيك دتيل هدي قالطإو هلوطسا
 !رتلجنا ةقفاوم ناهض ىف ةيغرلا وه ارمأ هسفن ف ىوطي لجرلا نأ

 .ناطلسلاب بوثولاىلا قورظلا هترطضا اذا هلالقتسا نالعاىلع

 نانويلا برحيف ىلع دمحكرتشي ملف , هتقيقح ىلع رمآألا لجني اذهب
 ىف نانويلا ىلع ىنأي ال ناكدقف « نانويلل ةهارك الو ناطلسلا ىف ابح
 نأ دارأ امتإو .. 1 ةروثلا ف مهناوخال اومقتنيل اورفاسي نأ رصم

 كلردي داك دقو « هتوقبو هب فارتعالا ىلع اهبلودلا ربح ةقفص ابلححي
 ناكدقف ٠ ةدمعتم ريغ وأ ةدماع هيلع اهتوف ايسورلا نأالول ةياذلا هذه
 ىف ةليوط ةرتفق هيلع وهام ىلع رومألا نازيم لظب نأ نكمملا نم
 اليلق الإ كيليالو لاوحالا مامز ىلع ضباق مهاربا شيجف : ناقلبلا

 نكمملا نم ناكو « اهقثع ىلع طغضلا رارمتساب ةروثلا اياقب قنتخت ىتح

 !يسورلا نكلو ء كلذ ءانثأ لودلاو ىلع دم نيب تاضوافملا ىرجتنأ
 ءبع تضفن و , هفواخمو ردنكسالا سوباك اهنع لاز دقل ء ريصلا قطتول

 فيوسنلا اذه ءارو ري ملف ,لوآلا الوقين اهشرعىلع ىوتساوخينرتم

 هيلع ضرع ى'اهن راذناب ناطلسلا أجافو , لمعلاب لجعف « ىجرياريخ
 نم زيلجيالا قافأف ,نائويلا دالب نم باحسنالا اهلوأ ةنيبم اطورشهيف
 لاسراب لجعف « مهاوه ىلعةلأسملا سورلا لحي نأ عتتاكىشخو ؛ مهتوفغ
 هل دكؤيو , رصيفلا .ارآل ارتلجنا زيزعت هل دكؤيل نوتجنيلو قودلا
 ى لظتو ايلخاد الالقتسا نانويلا حنمت نأ نم اعن ام ىرت ال اهنأ
 . ناطلسلا ةءاط

 الإ همامأ قبي لو , ىربكلاهتباغقيقحتىف ىلع دم لمأ عطقنا اذهب
 هنبترا دق ناكىذلا هلوطسأل ًاريخأ حمسف ع ناطلسلا ةتواعم ىف ىضملا
 ىضف « نانويلا دالب ىلإ ىضملاب  رمألاةيلجرظننيل  ةيردنكسالاف
 روفنىفكلذ دارف ع 884٠٠ ةنسربوتك أ ٠" ىف نيراونىف هريصم قليل



 _ وا

 ناكنأ دعبف « هيلع تيلقنا هققص هذبف ؛اهتلأ سمو نانويلا نم ىلع دمع
 , ريلجنالا ةيحض هسفن دحي هب اذإ , ارتلجنا دسأتب ابنم زوفي نأ وجري

 نكلو  بايالابزوفلاب لجرلا ىزحتل كلذ لع رمآلا رصتقا دق ولو
 مرثيتسيوهتلودلاجر عمجيف « رارمتسالاالإ ىنأ, ناطلسلاو هتليح ام
 ةحارصايسورلا لبع بردا نالعارلإ ءالؤبم ىبتتا امم سورلا برحل

 مدنلا هيلع ابو , باحسنالا قالإ ركفي ىلع دمحدعي لف ١1م9 مةلس

 . ةموئشملا ةقفصلا كلت ىف كارتشالل

 دارأ ام ىلإ ايلع ادم بيجت نأك شو ىلعتناكارتلجنا نأ وديبو

 ىذلا لجرلا اذهل ةئايخلاب هبشأ تناك نيراون ةثراك نأ تسحأ اهنآل

 ىذلا ثداحلا اذهنم هباصأ امل ابفسأ تنلعأف , اهدو ىف عمطي لازال

 نم هجارخاب تعراسو () "ع همامودعلا تتعمعرفم هنم نكي ل

 هتدعوو « برحلا ىف رارمةسالا ىلع بترتتس ىتلا ماسجلا تاعبتلا

 نمليرامف دايجلا مزلوه اذإ ةلودلا نع هتيصخش لالقتساب فارتعالاب

 ناجنردكو ىلع دمحنيب قافثالا صن ىف ءاج دقف , حافكلا راودأ

 تاقالعلا فهنم لخدن ريغ نم . كلملا ةلالج نأ » قاطيربلا رحبلا ريمأ

 دعتسم  ةدايسلا قص اشابلا هل فرتعي ىذلا ناطلسلاو اشابلا نيب

 ةاعارم اهتاعارعاضيأ وه دبعت ىتم  ةماتلا ةدي+لاب هومسا فارتعالل

 (:) « ةلودلاو ءافلحلا نيب برحلا تبشنام اذإ , ةءات

 زيلجتالا فرتعا دقف « هتياغ ضعب كردأ هنأ ىلع دمع سحأ اذهم

 ىنأت نأ لبق باحسنالاب ع رسيلف , ةلودلا نايك نع لقتسم هل نايكي
 ىّتح رظاني ف عريسيلا مخلا اذه ومص هيلع ركعي اسمب ةيلاتلا ثداوحلا

 )١( ةعبارلا ةعبطلا ) !الو ص ىسايسلا رسم خيرات :تءقر دمم ذاتسالا (

 ا١ابو صردمملا ىفن(؟)

 دعب ا رتلجنا فقوم

 نيراون

 لعدم نيب قاغالا

 زيلج لاو

 لع دش باحثا



 دعبتلا تالاف قوم

 رصف تاحيتأا

 ةنردأ ةدهاعم

 ةحر تأ ارت

 ايسسورلا

 مس 14

 هنفس ةلقب وأ هدنج ةلقباللعتم بحسناو ,باحسنالابناطلسأا هل نذأي

 . نانويلا ىف ءابولاراشتناب وأ

 « ةلوبسلا هذهب بحسني نأ هتعاطتسا ىف نكي لف ناطلسلا امأ
 لب ؛هب ءىث هيشأ وأ توملا وهو هنم بلطتامىلا لودلا بيحب فيكف
 ضعب ناثويلا برح راودأ رخآ ىف ىدبأف  ةوق سأيلا هداز
 .ناكو ؛ ايرتسلس ىف رصنلا ضعب هدونج بسكو « ةردقلا

 ومن اومدقت نيح ةنردأ دنع سورلا مدقت فقوي نأ هتعاطتسا ىف

 « ليبس لك هئارزو ىلعو هيلع كلم فولا نكلو ؛ ةينيطنطسقلا
 نانويلالالقتساب فرتعا اهيفو ١894 ةنس ةئردأ ةدهاعم عيقوتب عرساف

 « الوقنةسايسل ارهاب اراصتنا ناك دقل هدلوقب ويرد ذاتسالا ابفصو دقو
 هفالسأو ةيناثلاةنيرتك ع امطابهيلا ل صوامسيقاذإ الدتعم دعامبروءلوآلا
 عييطتسي ناك ةميظع ةيدأ تازايتماب كلذ ضوع هنكلو ء نيرخالا

 ةيروطاربمالا باوبأ هل تحتفت دقل ء ةدهاعملا داوم ضعب نم اهبسك
 ابيف لغلغت دقلو ع بونادلا ةيحان نمو زاقوقلا ةيحان نم ابلك ةينامتعلا
 لضفب هتمحر تحت نآلا ةنردأ تحبصأو « ىسورلا ىراجتلا ذوفتلا
 «.0) بونادلاتايالو ىلع ةدهاعملا اهم هل تفرتعا ىثلا ةياملا

 سورلا ةمحر محن ةفالخلا زكرمو اهرس باكر تعحبصأ ... لي
 .كلذ ىف مريملا ءاضقلا مالسالا ةلود ىلع ءاضقلا نيعيطتسم اوناك دقو

 ةحتفم ةحضاخ ةليلذ ءاهئاقب ىف ناكدقم . اوئيرت مهكلو. نجلا

 تيروو اذإهيلع لصحتال ايسايسو ايراجتارسك ء حانجلا ةضيبمباوبآلا
 ( ةحعاط ةديدج تالود امناكم تمنو بارقلا

 (1) طيءلوسأك : 02. كن, 2.0 8

 جلاب ص : ىسايسلارصمي رات مجار(؟)



 بن الإ 6 دس

 5 4 تت

 سعدي عارصلا دج ويف انهامأ ع ءارزولا دحأ لاق اكع ىجسم تيمةينيطئطسقلا فو

 ايكو ةيكرت ىف .ىش لك ىف ةايللا بدت فوسو ةأرلا انه , ىجلا مسجلا

 رصم بحاص نأ دجن الهف , فيرلا ف ىرذصلا ايسآو ابوروأ

 لكو هتمأ دوبعمو سرفلا هاش قيدصو برعلا دالبو ةكمو ماشلاو

 ىف رمآلاب موقيىذلا اذه نم ادي ىوقأ اذه دجت الهي نيدلاف هباحصأ

 دنجلا نم فلأ ةثام مداقلا فيرخلا ىف ىل نوكي فوس ؟ ةزيطنطسقلا

 دعب بلطأ نلف ىتايضفوملامو ىنأراومرتحا اذاف , ةييرحةنيفسنوثالثو

 اذإ امأو «ىمصلخ أ هتئانكف ناطلسلا دجينل وه ضرأآلا نم ا ربشقشمد

 ىفبهذأسو بلح ىلعءاليتسالا فددرتأ لءىتتايخمملا اولامو,ىلاب اولقلقأ

 دوم : نيلجر نيب عازنلا مسحني اذهبو , ةينايثع اضرأ تدجر|مئيح

 0 ىف وميمويسملا اسنرف لصتقل ىللع دمه لاق اذكه (1) « ىلع دمجو

 ىهو « ةينايثعلا ةلودلا نيبو هنيب عازنلا نع امبنيي ثيدحلا ضرعم
 برح لبق لجرلا اذه ىأرب رودي ناك امج انل فشكنت ةقداص ةلاق

 ىري لجرلا اذبف ءابوروأو رصم نيب ةموصخلا لاعتشا لبقو ؛ ماششلا

 ادسج ةضهانلا رصم فىريو ع ةايحلل هيف رثأ ال ًايئاف ادسج ةلودلا ىف

 محي فيكو , ؟ىجلا تيملا حي فيكف « ةايحلاو ةوقلاب رفوتي اينف

 ' « لفغتال سفنو ةحتفم نيعب ةايحلا بقري وه م . ىوقلا ”فيعضاا
 «لبقملا فيرخلا ناك امرف , ابيرقتاب ةلودلاهذه ريصم نأ معي ناكْذإ

 , لمعلا ةعاس ةبهآلا ىلع نوكي ىكل ةدعلا دعيو دعتس أشنا اذهلو

 ىريو  اهلع قفشيو اقري امنإو ءاهيلع دقحالو ةلودلا هركيال وهو

 ةريسلا ءوسب توملاب اهيلع نوكحي نيذلا كئلوأ نم ابلع ىنحأ هدي

 لب ههركن ال اهنأ رعشي وهو « لهجلا لالضو بيعالالا ثبعو
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 ةلودلا فقوم

 لع دمع نم

 دس اي

 هنكلو « ناكم لكىف مالسالا لمأو ةفاكنيملسلا قيدص هنآل هبحت

 « هردقو هلضفب فارثعالا نوبأيو هل نوديكب ارفن كانهنأ فرعي
 . اوفرتعاو هماقم رفنلا ءالؤهردقدقولو عهلاب قلقيو هسفن ريغيام اذهو

 .ناكلو . ناطلسلا مساب ابهكح قشمد ريغ لجرلا بلط امل هلضفي

 .هردقب فارتعالا رفنلا ءالؤه ىأ اذإ امأ « هتفيلت- نيصلخلا صاخأ

 لجرلا نكي ملف , هتناكمب اورقيو هردق اوفرعيل ةلودلا ضرأو هنودف

 ناك امإو ع هسفن ىف ةصاخ ةوبش ىضربي ادينع الو ارثاث الو اعشج

 .« هتياعر ىفو هيدي نيب اطريخلاىريو , املك ة يمالسالا ةلودلا ريخ ىفيي
 نم ىغبي اهف هنواعي فرأ وجري ؛ هيلعقفشم ناطلسلاب قيفروهو

 .ةايحلاابيف ثعبيو اهرمأحلصي ماشلا ىف هدي قلطأ ول بحيو ع حالصالا
 . لينلا فافض ىلع ابثعب ىتلا

 .ناطلسلا ناك كلذ فالخ ىلع رمآلا ناكف ةينيطنطسقلا ىف امأ
 ,عقت تناك ىذلارطخلا جررحملاب روعشلا ديدش نهذلاعساو الجر دومحن

 ىوبملا اذه نم ةلودلا ذّقني ام اركسفم كفني ال ناكو ؛ هيف ةلودلا
 ءاشنإ ىف ذخأو ء مم ةنس « ةيراشكتالا » ميدقلا هدنج مدعاف
 هب طاحأ ىذلا بارخلا اذه ىف ةايحلا ثعبي ىطمو , ديدج شيج

 ع ىضرلا مدع نم ريثك ىف ىلع دمحم ىلإ رظني نأ هب اقيلخ ناكف
 ذخأي نأ هيلع ؛ ابلك ابضرأ نع لوئسملا ةلودلا ناطلس هسفن ىري وبف
 بلاطف ©« ةصوقنم ريغ ةلماك هدالب ىلع ظفاحبو ع ةعاطلاب هتالو

 ةلودلا نم ءزج لصف ىلإ ىرت اهنآل اهساسأ نم ةضوفرم ىلع دمحم
 ىلأي نأ ةفيلخلا ىلعف ءهرمأ ضرفي نأ ديري وه مث هب لالقتسالاو
 هلم نوفرعي هؤارزوو هؤاحصن ناكو ء اديس الو ةفيلخش دعي ملكالإم
 كلاذنالا ةنوخلانم رفنميف « هساس-]نوسح اون وكي مل مهنكلو : كلذ
 ءف سوفنلا ءاضراو ثيعلل الاجي ةسايسلا نوذخأيو , ةلودلا نوعيلي



 ىربال : ىلع دمحت ودع ورسخ مهسأر ىلع ناك , بيصعلات قولا اذه

 « هون هب رعشي ىذلا ددللا ءافشال ةصرفال|ناطلسلا نيبوهنيب عازنلا ف

 ابمأ الإ ىنعم ىساوألا هرم ةيحان ىلع ناطلسلا ةدايسل فرعي الو

 لغتسي نأ عبطلاب هيلع لبسف ع هتئاوخ لخخدي لاملا نم اغلبم فيضت
 «هسفن اهاضرت ىلا ةبجولا هبجويو ىلع دمحم وحن ناطلسلاا روعش

 لمأ لك ىلع تضق عةقيحس ةيواه ىلإ ىرزملا ثبعلا اذهب ةلودلا قاسف
 . ضوونلاو ةايحلا ىف اهل

 نآل « فالخلا ريثتو رانلا ججوت لودلا تفقو نيذه لوحو

 رخآ ىغبت الو « هنوكس وأ ف الخلا مايق ءارو نم المأ ىجرت اهنم الك

 ةفطاعب امبنم دحأ و2 رعشت داكن الو ع اعم نينثالا كالمالإ رمأللا

 بحاصتتو ء اريسي وأ انيه اذالتخا ابنيب امف فلتخت ؛ قافشا الو

 « امم هيلاوو ناطلسلا ةيهارك ىلع اريخأ قفنت اهنكلو , مصاختت وأ
 برح لع داحتالا نم -ىمظءلودةسخ هو  ابلك اهعنمبال ةيهارك

 دحأب ديرت لودلا هذهتناكدقولو , نيكسملا فيعضلا وهو ىلع دمحم

 فو نانويلا ىف ىبننا ؟ رمآلا ىبتناو لكشملا لحل ء اريخ نيمصخلا

 دشأ رصمةلكشم تناكامو ع اكيرمأ ىف ايئابسأ تارمعتسمفو اكيجاب

 قرشلا ةلكشم تناك ابنكلو ؛ تالكشملا ذمه ىأ نم ادقعت

 لدملاو فاصنالا اهنمنيأفعباةحأ ةموصخو لايجأ ةلكشم برغلاو

 .دادسلاو

 نوري ميلك هناوخإو دوراسن هريزوو - الوقةين  ايسورلا رصيقف

 ةلودلا نم صالخلاو ميدقلا ايسورلا ملح قيقحتل ناح دق تقولا نأ

 « ضييآلا رحبلا ىلإ لوزتلاو دوسآلا رحبلا ةيصان لالتحاو ةيئاهثعلا
 ةلودلا لع تضف عمايأ ىف لكشملا تلحل ابفرصتل رماألا كرت دق ولو

 هبرعلا دالبو ماشلاب لعفي ايلع ادمحم تكرتو ةينيطنطسقلا تلئحاو

 رانثأ لودلا فقوم

 عارتلا



 ارتاجنا فتوح

 بيليق ىول فقوع

 - م

 « رذحلا نيعب ابيقرت ىرخآلا لودلا ىرت تناك اهبنكلو ع ديريام

 اهردغ ىشختو اهئان فوخنت صوصخلا هجو ىلع ارتلجنا ىرتو
 اهنأب ابعانقا ةلواحعو ارثلجتا ةاعارم نماحل دب الف ؛ دسنحلا قيرطب

 نيحلا نيب ندنل ىلإ اباسر ثعبتو ابيلإ برقتت ىهف ارش اهب ىونت ال
 نأ كلذ ءانثا ىسنتال ىه مث « ءالولاو بحلا اذه نونلعي نيحلاو

 عطتست مل اذاف« ةلودلا ءاحنأ ىف ىداصتقالاو ىمايسلا اهذوفن ديزت

 اذه زيلجنالا نع ذخأتلو ,اهتيامح هيلع طسبتلف ناطلسلا ىلع ءاضقلا
 لعةلودلا ضرأ اهدنج لزنت نأ اهيلع رع دق مادامو « اصللسردلا

 نم ايكرت نايك ىلع فوخلا عدتل , ةيامحو بح ىلع ابلزنتلف , ءادع
 . اليبس كلذ ىلا تعاطتساام نوعلا لذبب عراستلو ىلع دمح

 رحبلاتلتحافابليطاسأ تدم دقو  ارتلجتا فقت ةراقلا فرط ىفو

 قرتخي ناكىذلا دنهلا قيرط ىلع افوخ هيف لاوحالا تبقارو ضيبألا

 ةنوهرماهتمالس نأ لعت تناكو 2 مايشلا لالخو رصم لالخ ةلودلا ضرأ

 سورلا ىلع ات ىبف .. ةيناهثعلاةلودلا ةمالسب ىأ نيليبسلا نيذه ةمالسب
 ىهو : ايغب اهب دارأ اذإ هدودح ىلإايلع ادمح درتو ,ابيلعاودتعي نأ
 ةرطيسلاو لع دمحم دو بسك ىلع لمعت ىلا ةيسنرفلا ةسايسلا برات

 اسنرف نأ فرعت ىهو , نانبل لابجفف نيينوراملا ىلع ةينيدلاو ةيبدآلا
 اريك انزو اهاضراوأ اهيضخل ميقتالو اهاشختال ىبف« لمعت الو لوقت

 ةدشاحلا مبع ومجبب نوعفدني نيذلا كئلوأ « سورلا ىثخت ىه امإو

 . ريكفت الو ةيور ريغ ىف

 ابسأر ىلع « ابمادقأ ىلع ضبنت داكتال اسارف فقن نيتاه نيبو

 دصر.كفئيال وهف ع زيلجنالل هشرعب نيدم هنأ هسفن قامعأ ىف سحب كلم
 شيعي « فالخلا هبي اكيشالو افالخ مهل قيطي الو ماضر عضوم
 ىفايندلا هتريحو « تاكرحلاو تاروثلا ليباقع هيلع تلقث بعش ابيف



 ةيروطاربمالاف لازيام هنهذب اح هنكلو « المع عيطتسيال وبك هرمأ

 نيحلاونيحلانيب أتفيال ورف « تاراصتنالا ةوشن دعب هقرافت ل ةيضاملا

 عم بهذ امبرو ع هضايح نع سانلا دريو , هتوق ملاعلارهظي ىكل روثب

 ثيليال هنكلو ,ةوطخالا هيف برحلا نيوهنبب نوكيال اغلبم بضخلا
 راش اهوار هكق لوجو ةقن للا دوعيو هن ايه هزاسنج لأ
 . سمآلاب نفي مل نكنايلغلا نكسيو ساجلا

 بقارت , ةيقرشلا ةلأسملا ىلا ةثالثلا لودلا هذه رظنت نويعلا هذه

 اسسورلا رصيق هرك ارو ؛ ةيشخلا دشأ اهاشتو ىرخالا اهنم لك

 امبرو , ىرخألا وحن اههادحإ ءادعلاب ناتلودلا تبجتاف اممذرف كلم
 , ارالجنا ىلاتمضناةناقلبلاوايك رتفايسورلاناطلس عاستا اسفلا تفاخ

 ةصرفدجتف نيبسن رفلا وزيلجنالا نيب برح عقت نأ ايسورب تلمأ امبرو
 غلبأ ةيضاملا تاونسلا ف اهوذ ندذلا -نيريخآلا ءالؤه نم اهيفرأتت

 ةمأ قنخيف كلذب كرتشت نأ لابت لو , ارتلجنا ىلاتمضناف - ىذألا

 . لوطالو ابل لوحالا
 امبنم لك ناكو « مبفلا قح كلذ نامبغي ىلاولاو ناطلسلا ناك

 دقف ناطلسلا امأف « نطيت امو نلعتام لودلا هذه رمأ نم فرعي

 كرتو براغلا ىلع لبحلا قلأف . اريثك ىثخم داعاف ةمالسلا نمض

 سورلا نم نوعلا دجاو هنأ نم قثاو وهو ءاهتنعأ فىرحت رومآلا

 ضرغيو ىلاولا ةلماعم ىف طتشي ىضمو « نامز ىأ ىف زيلجنالا وأ
 نيميال هناطلسو هئيميب زتعي ىذلا ربجتملا ىوقلا ضرف هتعاط هيلع

 دانعلا ف ىضمو ربجتو ىغطف اهيف هلظ لودلا تققحو « هناطاسو هريغ

 اهيف هل ةاجنال ةعيسم ىف هنأ فرعي ناكف ىلاولا امأو « ديعب دح ىلإ

 هدي ىذلا دليلا قهرأ دح ىلإ نيذه دفتتساف , هتليحو هحالسب الإ

 دومخ ىلإ نيذهب ىبتناف ء ةليحلا هل مسرت ىلا سأرلا مطحو « حالسلاب

 لوهذو, ٠

 ايكرتو رصم فقوم

 لودلا نم



 ىلع دمع ةيوئس

 لبق ماشلا لاح
 ىرصملا حعفلا
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 هبوثولاو ةيئاهثعلا ةلودلا ءادع نعاصيحخكلذك ىلع دمحم نكي ملو

 ,, ماشلا تايالوب زوفلا لمأىلعنانويلا برح ىلإ جرخ ناكدقف ءاهب

 هب دعوام ىطعي نأ قحلا نم ناكف . كلذ هتدعو ةلودلا تناكدقو

 مظعمو هلوطسأ اهيفدكف « مايق ريخنانويلا بر-ىف هتاعبتب ماق ذإ دعب
 نكي مل كلذ هيلع ناطلسلا ىلأ افاف , اريثك ائيمش لاملانمقفنأو هشيج

 هيلع لوصحلا نود زجع ام قيقحت ىلع ةوقلاب نيعتسي نأ نم دب هل
 اهنال ةلودلا ءادع نم رفم هل نكي مل هنأ ودبي لب « عانقالاو ىأرلاب

 عاضخال هتعدتسا دقف ؛ رمأ اهي زح املك هيلإ ءاجتلالا ةسين لع تناك

 اذه نأك« نانويلا برح لياقع نم غ رفي املو لمورلا ىف نيرئاثلا

 ىف نيدسفملاا نيلطبلا نم رفنلا اذه ةمدخ لمعي ناك امن] لجرلا

 .نممبحري ىكل هنباو هسفن قهريو هبعش ءامد قزنتسي « ةينيطنطسقلا

 وأ لام نم بيصن كلذ دعب هل سيلو ءفوخلا نم مهنمؤيو لمعلا

 لجرلا ناك دقف بلط امب هل ملست نأ ةلودلا ىلع ناك امبإ ؛ ناركش

 مايشلا تايالو تناكو « اهلك ةلودلا ىف نم ريخ ناك لب احلصم اريثخ

 ناكو « ةئيس لاح ىف تناكدقف » : هديو هبأر ىلإ ةجاح ىف اهبلط ىتلا
 اهلالش اوذفني نأ لسرلا ىلع هعم لاحتسا دح ىلإ اعورم اهيف نمآللا

 .تاوشاب. ابمكح نمزلا اهب لاط دقو , ناودعلاو ىذألا عقوت نود

 نأعيطتسيل دحأ نكي مد مهعشجءاضرإ ىف ممدهج عسو نوذفنتسي

 ناكو «رقفلاب اورهاظتوأ ءارقف عيملا ناكو « ىنخلا رهاظم ىأب ربظي
 () « قئارط نيربادتم نيفلتخم  ةفلتخلا مهنايدأب مهلك اهاهأ

 وأ اهرضامو « لاحلا هذه ىلع اهئاقب نم ديرت ةلودلا تناك اذا

 رارجلا لآ ملاظمنماهذةنتساواوم ا شنملصأف ريدقلا اذه دي ابيف تقلطأ
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 ا

 و ماشلا ىلع هناطلس دازل اذه ناطلسلا لعف ول « ناكم لك ىف نيدلأ'

 رومأ ىف لخدتتل لودلل ةبرط ةصرف ىضوفلا هذه تناك دقف ء فعضي
 نأ زيلجنالا عاطتساف ع ديرتام رمآلا سم اهيف ىنأتو تايالولا هذه
 نييسرفال نكمأو « دنهلاقيرطىلعمهفنأب اوفرشيو ممرجاتم أورشني
 ناطلسلل نكي ملف , ةلراوملا سم هلآو نانبل ىلع اييدأ اناطلساوطسبب نأ
 ؟ هيلاو بلاطم نم هرضاذاف , كانه ةوقلا نملظ

 ىلاولا نيب ناك لب . ناطلسلاو ىلاولا نيب نكي مل عاذتلا نأ ودبي
 امهيلعادب و حافكلا ءانثأ ًارارم ىلاولاو ناطلسلا حلطصادقف ؛ لودلاو

 رخآلا ىلع اصدحأ ريثت تذخأو كلذ لودلا تباف : ءودملا ىلإ ليملا
 دمم ىلع ءاضقلا ىلع ترصأو كلذ اهدحو ارئاجناتبأ لب ءهب هيرغتو
 اذهلرظنن نأ مصي انه نم « نوتسرملب لاق اك« لينلا ىف هئاقلإ دو ىلع

 ارود هربتعن نأو , ةيلخاد ةلأسم ال « ةيلود ةلكشم هنأ ىلع عازنلا

 ىف عازنلاف , ةيوروآلا ةراضحلاو ىمالسالا قرشلا نيب حافكلا نم

 وهو , ناطلسلاو ريخاألا اذه نيب ال ىلع دمعو زيلجنالا نيب ناك مايشلا

 , رادتقاو ةرابمب هرود هيف بعل هأب ىلاولل هيف يراتلا دهشي عارن
 ةعطقك ةيرودلا ةلأسملالايح ىلع دمحةسايسىلإ رظنن نأ عيطتسأ ثيحب
 . ةديشرلا ةيك نلا ةسايسلا نم ةفي رط

 ناكدقف : نيملا كإذ ىف ىلع دمحم ةمز ال ماشلا تايالو تناكو
 اهل حلصت رجاتم هل تناكو « نانبل باششأ نع ىنغتسي ال لوطسأ هل

 - هدالبحاتفم  نيطسلفكرتي نأهتءاطتساف نكيرلو , ماشا قاوسأ

 ةياكتلا وهئاذياىف اعسونورخديالةالو ابيف مقيلو ع اينمءادعألا هددهي

 اوفوختنيح قح ىلع ريلجنالا ناكدقو ,0) اذهب نولكوم مه:اكدب

 (1) 82هسكا م, 17

 فايالو ةرورض
 ىلع دمحم ماعلا



 عازملا لوحن ايسورلا
 لإ ةيلخاد ةلأسم نم

 ةيلود لأسم

 ا

 م رمآلا نم نوتأي ماشلا ىف ارارحأ مبعديل نكي مل هنآل هبلاطم
 . نآلام م نوديري

 ثدحلابالو ديدجلا رمآلاب ماشلاف لوآلانييرصملا مدقن نكي ملو
 ع ناطلسلا ةالو نيب ةمئاد بورحلاو تاعزاملا تناك دقف , ريطخلا

 ناطلسلا ملصأ امبرق بيس ريغل وأ ببسل مبنيب امف نوبرتحي نوأتفيال
 ىذلا لاملا صقني ال امهفالتخا ماد ام املاح ىلع امبكرت وأ امبنيب
 ىلع دمع دي ىف ماشلا لظي نأ لوقعملا نم ناك دقو ع امهدحأ نم هيتأي
 ء 1/08 ةنس ريمسيد م١ هينوق ىف مساخلا مهاربا راصتنا دعب ًايامز
 دقف ع لخدتلا ىلإ ابعفدو لودلا فاخأ ىذلا ايسورلا لخدت الوأ
 ابحلاصم تناكو . اه ذوفن ةقطنم ةينايثعلا ةلودلا ريتعت ايسورلا تناك

 نوحاتجي رصم دانجأ تأرالف ب فعضلانم اهلاحىلع ةلودلا ءاقبىطتقت
 ةينيطنطسقلا ىلإ ثريسم تفوخت « لوضانالا لابج ىلعنوفرشيو ماشلا
 ابيف ابعماطم لع ءاضقلاو ديدج نمةلودلا مهضابنأ و ءابيلع مثءاليتسا و

 .ىداب نم هيلاو ةبحان نم ناطلسا|فواخم اوريثي نأ ىلع اوصرح اذهل
 ىلع دم برح اولعجو ةلأسملا ريوصت ىف اوغلابف 0 رمآلا

 ىف طروتف . هيلح نع كلذب هوجرخأو ع ناطلسلا ابرح رازجلل
 هيجوت ىف ببسلا روصت انيلع لبس انه نمو « ىلع دمحم ءادع

 نيرخآلا ةالولا هضيرحتو ةبج نم ىلع دمحم برحل هتاوق ناطلسلا
 تاواشابلا لجس نم هنبا مسأو هما هفذح مث « ىرخأ ةبج نم هيلع
 تناك دقو ء ؛مم» ةنس ىأكلذ الئ ىذلا ىحضاللا ديع ىف رشن ىذلا
 , ماشلا دعب ائيش وجرب نكي ل ايلع ادمحم نأ ىلع لدت اهلك لئالدلا
 « ليوط ءانع نم هسفن حارآأل هينوق لبق هضواف ناطلسلا ناك دق ولف

 (0) طمادسلع : 0م عدم 00مل 2. 1



 ل لل

 ردصلا راسف ءابلك هتوقىلاولا وحن هجوفهيهرأ سورلا فيوخت نكلو
 ىلع دمحم نيب اعارترمألا دعي مل اذببو ء هوحن هسفن دمح ديشر مظعألا
 ىلع ءاضقلا لع دمحم دارأ دق ولو ؛ ناطلسلا نيبو هنيب لب رازجلاو
 فتوتسي لسرأ الو , لودلا نم لش ىف هيلع نامل كاذ ذإ ناطلسلا

 ىتدأ وأ نيسوق باق ةينيطنطسفلا تحبصأ نأ دعب ةيهات وك دنع هنبا
 لمأي لو نيهلا كلذ ىف دادغب ىلع ءاليتسالا ىف ركسفي لجرلا نكي ملف
 . ()ويرد ويسملا معز ؟نيحلا كلذ ىف ىمظعلا ةرادصلا ىف

 دقف . اهذوفن ةقطنم ىف اهريغ لخدتي نأ هركن ايسورلاتناكاملو

 ريغ , ىرخألا لودلا هبنقت نأ لبق بابلا لفقب عارسالا ىلع تصرح
 لخدتلاىلإ ارعفدي ول ودلا فواخم ريثيس ىذلا وه اذه اهلخدت نأ ةملاع
 لمأ حلصلا ف ناكسا مبضا رغأ اورتف ةسايكلا سورلا عنطصا دق ولو

 فرصتلاءوسفاوغلاب مهنكللو ,بارطضالا اذهرومألا تب رطضا املو
 ىلإ 3[:مه16فيفاروممهدئاق اواسراف ريبعتلا اذه ماقتساول

 ماشلا نم باحسنالاب هرهأيل لب , هعم مهافتيلال ةيردنكسالا ىف لعدم
 الأ نيرشثع ىلإ هشيج صاقنإو ناطلسلا ىلإ هلوطسأ ملستو هعيمج

 ءاواغ ىف لجرلاو ىأ , هينوف راصلا نم ددساو ربش دعب اذهو ؛ طقف
 لذو ةميرحلا ليباقع ىف وهو اذه هيلإ اوبلطولو « رفظلا ةوشنو رصنلا
 . ءابالا ىف قد ىلع وهو هابآل ؛راسكنالا

 هدحو ىلع دمح ىلعال . ءالبلا باوبأ تحتف ةيسورلا ةوطخلا هذه
 ناطلسلا دجو نيح ىلاولا رئاث راث دقف ءايسورلاو ناطاسلا ىلع لب

 سوفن فناطلسلا لع بضغلا ىشفتو » ىراصتلا سورلا هيلع ىدعتسي
 سحأو , (9 قيرطلا ةعراق لع ريغص شي ورد هبس دقل تح ةيعرلا
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 لعدتلاب عرستايسورلا

 لع ةيعرلا بطف
 ناطاسلا



 تلال# 6

 « ةينيطئطسقلا ىلإ ىضملاب ناطلسلا علخةركف هسأر ب ترادف كلذب ىلع دمع
 هيلا باطي ميهاربأ هنبال لسرأو , ارتلجتا بودتم ركراب حراص اذه

 هعلخ نلعي نأ لبق ناطلسلا لزع هل عرشت ىوتف ىلع لصح نأ

 اذه ابنم ليزيل ةينيطنطسقلا ىلإ ىتصعي نأ لبقو , ةبطخلا نم هطقسيو
 (17نيبلسملا ىلع نيملسملا موصخ ىدعتسي نأ فنأي ال ىذلا

 نأ الإ نييسنرفلاو ريلجنالا عسي مل ىسورلا مدقتلا اذه ءازأ ١ ريلعالا لسد
 ةلودلا ىلع مهتيامح نوطسبي سورلا كرتيل نوتسرملاب ناك اف ءاولخدتي 5

 الوقين هودعل حمسي نأ بيليف ىوللناكامو , اهعماب سانلا نوبطاخيو
 ؛ ةغئاسلا ةمقللا هذه ءىرمتسي نأب . هريثتسي وم ريعي أتفيال نأك ىذلا -
 نوبلطيال اوناك دق نويسنرفلا امأف ع لمعلاب نانثالا ع رسأ مث نمو
 اوبجو نأباوفتك اف « هلاقع ىلإ ب دلاةداعاو سورلادي فكن م ريكأ
 ملصلاب لجععي نأو ع هبلاطم ىف عونقلا مزلي ناب حصنلا ىلع دمحل

 اذهلو ,ءانسشلاو برحلاترمتسا اذإ بابلا عستينأ لبق ناطلساا عم
 . كلذب لجسيل تيكلاَرُبْنورابلا وه صاخ بودنم لاسراب تلجع

 نيعلاىأر اوأر دقف , ىرخأ بلاطم سوراادر دعب مهلف نيلجتالا امأ ىلع دمتو بوتسرملل
 . ميظع متفو ةلبقم ةوق نع ءىني هنأو ؛ ىوق ضهانلا لجرلا اذه نأ
 لبسلا ىأ نع هيدي ىف دنهلاقرطو ء رصقوأ نيحلا لاط هل ماشلا اذبف
 أدب انهو , بزال هبرض هيلع ءاضقلاو ارطخ سورلا نع لقيال وهف
 نوخرؤملاغلابيرودوهو ةلاسملاهذهىفريطخلا هرودبعلي نوتسرملب

 ناك هنأنوسفيو . هلجأ نم لجرلاب باجعالاو هريوصت ىف ةغلابملا لك
 هنا نوني و « رصم ىه ةريغص ةلودو ىلع دم وهافيعض امصخبلاغي

 ,اضيأ اسنرف عم لب اهدحو رص. عمال ةسايكلا نم ءىث ىلع نكيول
 0 ل

 (1) 52هةه11 م, 4
 (2) طميوثم : 1841 ةوؤدم لم ظفعمم لع 130156 عمم غم رظأ
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 رماغي ناك هنأو عنايحاللا رك أ ىف احرص اف وهشكم ابعل بعلي ناكهنأو
 اذه نوخرؤملا ىشي ء ضيب آلا رحبلا يف هلوطسأ ىلع ادععمرذح ريغ ىف
 نم رفم هل نكي مل لجرلا نأ عم , رمآلا رخآ ىف هراصتتاب اوبجعيل
 نبب اعارص ةلاسملا تمادام ريبعتلا اذه ماقتسا اذإ راصتنالا نم

 فيعضلا همصخ لعهل ابوروأ راصتنا نم ةقث ىلع مادامو ع لمحو دسأ

 لينولوكلا عارصلا مايأ لئاوأ ىف رصم ىف ارالجنا لصنق ناك
 ءاليتساب هئثبم ملف « هبضغ كلمي ملو ىلع دمحب راصتنا هراثاف عركراب

 ناكف ءاردزاب هنعشدحتي ىكل 4 ناطلسلا ل زع ةصرفزبتناو , اكعلع هنبأ

 كشويهنانوتسرملابدجوف ءرخآ انيحرئاثلابو انيحقباسلا ىلاولاب هتعني
 كرتاب لينواوكلاهلدب ماقأ و هلزعبعراسف « زيلجن الا تاين حضفي نأ كلذب
 (1) ىلع دمحم كح ناب أميف مهعس وأوءرصمفف ايناطي رب ىدمتعم ردقأ ل بمأك

 ”كلذب نوتسرملاب لاتحا امإو «هلامعأل اريدقتو هيلع افطع مرثك أو
 ةدوملا ليبس نع هضارغأو ىلع دمحم اياون لبماك ةطساوب فرعيل

 « ءاهدلا ىلإ ةحراصملا نههبوا أ ريف كلاذ ىلع دمحتمهفو ,ةقادصلاو

 ناك نأ دعب و 6 نيطسلف مق ىف هتبغري ركاب حراصإ ناكنأ لعيف

 ءارشش ةلودلاب ىغييال هنأ لبماكىلإرسأ « ناطلسلا ل رعيف هتبغرمل ناعي
 ةلودلل صاخلا درعلا لازال هبأو ءاهئأش حالصإو اهذاقنا وجر هنإو
 رشكأ لعفي نأ نوتسرملاب عطتسي ملو :ابئاطلس مصاخ نإو ةيكرتلا
 , امهريغو لاغئربلاوهدنلوهىف ارئلجنا ش ريجلاغتشال كاذذإ كلذزم

 ارتاجنا ريفسدرف لخدتلا ف ناطلسلا هيلع مملأو , ثداوحلا بقريسفقوف

 روصتيامم بعصأ ةلأملا نا د : الئاق فلكر ىد دروف دارتس ريسلا'
 57 هيف بيجن تقو ىلإ جاتحتس ةيناطيربلا ةموكسملا نإو « ىلاعلا بابلا

 0) طملسعللب (0م, أن 7. 112-83

 4للإ

 لبماك كرئاب



 لع ديمو استرق

 قى اسرف ركرم
 نيحلا كلدو تناعيلا

 مل 790

 < ةصرف برقأ ىفىلع دمحم ىلا لسرتس  هسفن تقولا ىف  اهنكلو

 حلصلا دقعي نأ ىف ابلمأ نعو هتطخ هتبيس ىذلا فسالا نع ة ربعم

 « () ةرشأيم ناطاسلا عم

 اهزجع نع رذتعتال ىهف ءىرخأ ليبس ةسايسلا ىف ابلف اسنرف امأ

 ىصعي الن أو ءنيراتخنيعئاط سانلا اهعيطي نأدي رتامإ و. ىلعفلا لخدتلا نع

 عمسيالو اهاصعي يفف ءاهدهجةرمثواهتعينص وه سيلأ ءارمأابأ لعدمحم

 عيطيف أت نأ اهتعاطتسا ىفو مهب هربقت دنجلل اهتجاح مفو ؟ ابحصت

 اهبودنم كرحتي نأ الإرمألاا,فلكي الو ؟ ةرباكم الو ةلواطم ريغ نم

 « هينوق بقع فقي ناب مهاربإ رمأيفأ نر ىد » ةينيططسقلا ىف

 لحت نأ اسنرف تعاطتسا « مدقت رو لثنم مل اذاف ء لثتميو مهارإفقيف

 «هنوعل اوتأنيذلا سورلا ديعينأيناطلسلا رمأتف ءىرخأ ةبج نم رمآلا

 .(0لاؤسوأ ددرت نود ىلع دمحم بلاطم بيحب نأ هيلع ناك.ىأ اذا

 ةليوطلا ةمزآلا هذه ىف ابفرصتو اسنرف فقوء نم برغأ سيلو

 رحبلا ىف اهزكرم نأو : تلعفام ىلعةروكشم اهنأ اهيخرؤ» ىوعد الإ

 نم برغأ سيلو : هرريو فرصتلا كلذ ىعدتسي ناك ضيإألا

 ةمزالا هذه ىف اهتيامح اولوتو رصم اودضاع نيسنرفلا نأب مهاوعد

 مل ايلع ادم باصأ ىذلا ىذآلا لك نأ عم, اييف ءادعألا اهرثاك ىنلا

 . سورلاو زيلجتالا هيلع تراثتسا دّقف ء ىوعدلا هذه الإ هببس نكي

 ةريحب نيحلا كلذ ىف ناكضيآلا رحبلا نأ اسنرف وخرؤم معزي

 ضييألا رحبلا ىف امظع  كاذ ذإ  اسنرف ناطلس ناك م ةيسنرف

 دنم 'ةيامح هش ايلاطيإ ىف زارحالا ىلع طسبت تناكف . طسوتملا

 او. ص تقرذاتسالل ع ىماي-لا رصم حيرات ()

 ةوز سس ؤ١9 نص تعقر ذاتسالله ىمايسلا ريم خيرات (0)
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 نأ ثبايال ادج ىوق بوح نانويلا ىف اهل ناكو « انوكنا اهلالتحا

 رئازجلا ىفابحوتف تناكحو « اهف ذفانلا ناطلسلا بحاص حسبصي

 نويسنرفلا ناكو . . زيلجتالا ديك مغر ىلع افقوم اريس ريسق
 ىلإ سانلا ىتدأ مؤاحصن ناكذإ ءرصم ىف عومسملا ىأرلا باحصأ

 قرطو ,ماشلاو نيطسافىتح اسأرف ناطلس دتما كانهنمو « اشابلا ةقث

 اومعز نيح نيئطخم سانلا نكي لف « قارعلاو ىرخصلا ايسآ باوبأ

 ويسسملا معزي ؟0) «ةيسنرف ةريحب كلذ ذإحبصي داك ضيبألا رحبلا نأ

 ىحتسال وزيج وأ ريت وأ تاوس روطسلا هذه أرق دق ولو ءويرد

 قرجت الف هيصاون كلمتو رحبلا اذه عرذت ارتاجبا ليطاسأ ىري وهو
 اوناك امو : مماضرو زيلحتالا ملعب الإ هبف ضوالا ىلع اهريغوأ اسنرف

 ىفمهيلع هومرح دقو.نآلاهلوزننييسنرفلا ىلع اومرحي نأ نع نيوجاعب
 .فصنأسأ رفل نالفحال هيلا ووناطلسلاناكدق وأذهعنويلبأت مايأمبهجوأ

 انوكنال مهلالتحانأب لوقلاىلإانب ةجاحالوءارتلجئالوأ ايسورلل ميلفح

 نوفرعي اوناكنانويلا لهأ نأو « مببحال نييلاطي الا ضفب مهلع راثأ
 رثك أنويسنرفلالعفي مو « زيلجتالاو سورلل بوسنم مهلالقتسا نأ

 لارتجلا اهب ماق ربلا ىف ةرهاظمو « نيرافاث ءانثأ رحبلا ىف ةرهاظم نم

 نييسنرفلا نم فالآ ةعضيب اهتروث ماتخ ىف نانويلا لزن نيح نوزيم

 . ًارمأ اوريغي لو ةعقوم ىف اوكرتشي مل

 . ةلطابلا ةيسئرفلا ىوعدلا هذبب قش ًايلع ادم نأ ةقيقحلا امنإ

 لمعي هنأبامتاد هوميههتاف ةيحان نم ريلجنالا فواخع تراثأ اهمال اهب قش
 ., اسنرف نويراحي مهنأ نم ةقث ىلع مثو هويراخ , نييسنرفلا باسحل

 ريلجتالا رصأ امل اسنرف باسحلا لمعلا ةمهت نم ىلع دم لس دق ولو

 (1) طعلوسأ# : آه 00( عونمو 001 عصر 2.41

 هنا نيسن فلا ,اعدأ
 هنذ وت ىلع دمخ



 ىلع دمج قلق

 لعدجراصتأ
 نم لوالارودلا ىف

 حافكلا

 لودلاو رصف لاو

 سس 0[ سس

 اذه لك اوقفني نأ نم سيكأ ريلجنالاف ؛ رارصالا اذه هدانع ىلع

 ةره ىلع دهم اهب ىقشو . ةئشانلا رصمك ةفيعض ةلود ءادع ىف دهجلا

 هتك رتفءالعف هتتواعم ىونتال ثيحنمهتعفدو هب تررغ اهمال ءيرخأ
 ىلع اهديب توهأ لب , كلذب تفتك اهتيلو ء هدحو ةميرملا ران للصي

 . موصخلاو ءادعالا دلأكر مالا رخآ ىفهسأر

 هعرفأ دقف ع قلقلا نيعب كاذ ذإ ثداوحلا بقري ىلع دمت ناكو

 مدقتي نأاصل* وجر يناكو , ناطلسلانوعل دنجلا مهلا زناو سورلا م دقت

 سورلا لئتقيو رمآلا لحفتسينأ لبقحلصلا بلط ىف ريخآلا اذه هيلا

 ناكو « ةيماح اران اهلك ايوروأ ريطتستق , ةيفيطنطسقلا ىلع نويرصملاو
 هنم غلبو ؛ اسنرفو ارتلجنا هتحصن م قافتالا ىلع هللا هنيعي نأ وجري

 - تايع دهاش وهو - «نوجتنسوركذيل ىح , اهظع اغلبم فوخلا

 هرصق ماما ةعماجةالص روضحلا ىرصم ه...٠ عمجو رثأت اهابلا نأ

 . ()نيااس نيرفاظ هدونج عوجرو اشابلل رصنلا هللا نيلئاس

 هباب قرطي ناطلسلا لوسرب اذإو  جرفلا هاتأ ذإ اذه ىف وه اداف

 نال ذج ىضرفءرصم ىلع ةوالع هلكماشلا هل امدقم , حلصلا هيلع اضراع

 ةيالول لصحم ةجرد هنبال بسك ىتح نمزلا نم ةرتف لواطو : ابرط

 فرعىذلا حلصلا اذهب سوفناا تحارتساو كلذب مالا ىبتناف ع هنطا

 ١م ةئس وبام ١ ىف هيهاتوك ملصب

 « لودل نيبو هنيب فصت ملابنكل و « ناطلسلاو ىلا ولا نيبةلأسملا تيفص

 نل مالا ىف دمم دوجو نأىلإ نأمطاو لاحلا هذهب ناطلسلا ىضر دقف
 ليخاف ديدجلا هركرم ىلا ىلع دمج نأمطاو . هتبيه وأ هلاه نم صقني

 بابلا ايسورلا لفقتفيكف ؛ كلذ ابضري ملف لودلا امأ ؛ هيوقيو هتبثي
 دق ىذلا ءاغرلا كلذب احل ممست فيكو ع لابلا ةئئمطم ةلودلا كرتتو

 ه4 نص 7 جا 6 نوج تنسل ل ىلع دمحم مح رصم )١(
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 ىطي رام ماس: ايمماظمو اسورلا هجو. قف نوقولاو انمتاش حالصا نم اهنكمي

 اهريثتستل كلذو ع ءادتعا ىأ نم ةلودلل اهتيامح دكؤتلو نذإ عرستلف

 قرخآ لود ذوقن ىأ لع بلذتتلو ؛ةبج رم ىلع دي ءادع ىلإ

 تنوكلا وه ةداعلا قوف !ريفس تلسرأف « ىرخأ ةبج نم ةينيطتطسقلا

 ء ةنامثعلا ةلودلا عمةيعافد ةدهاعم دّقع ةمبم هيلإ تلكو 0 فوارأ

 ,اديدج اسرد ةثيدحلاهبيراجت نم » فرع هنآل كلذب ناطلساا بحرو

 هئاقدصأ وحن هبجو ىلوهشويج تمزهناو ةمزألا تدتشا امل هنأ وهو

 مهصالخإ اونلعأ ااطنيذلا كئلوأهفعسي لف « ةيلعفلا ةدعاسملا بلطي

 بلطلا اهيلإ هجو املف ايسورلا امأ ء ليما لوقلاو مالكلاب ( الإ ) هل

 ناطلسلا فرع كلذ نم ؛ ليطاسألاو شويجلاب روفلا ىلع هتباجأ

 بلطل رطضا ام اذإ اهرطش هبجو ىلوي نأ بجب ىتلا ةيحانلا

 راكته » ممأب تفرع ةيرس دهاعم تدقع انه نمو عم 0) ةدعاسملا

 ىلعناطلسلا ذخأو ع ناطلسلا نع عافدلاب اهيف رصيقلا دهعت « ىسلكسا
 ايسورلا ادعةلود ةياأل ةيرخلا نةسلا هجو ىف قياضملا لغقي نا هسقن

 هاملا ةمايسلا) اهربلا ةلودلا تعببو : زيلجنالا دب نم جرت نأ اهلك ةقفصلا تداك اذهب

 حبصأو لوألا دب, ىف دنلا قرط تعقو 1 ةفصانم الوقينو ىلع دمحم

 عطقنال كلذ ىلع رمآلا مادولف , ىناثلاةحر تحن ضيبألا رحبلا قرش

 نأ سورلا نكمالو ؛لييسلا اذه نع دنهلاب ةلصلا ىف زيلجنالا ءاجر

 ءاعفد مل زيلجنالا كلمي الفي بابلا جائر اومكحأ دقو نينمآ اهومجاهي

 , هسفقن ىلع ةليقث ةمسقلا هذه نأ سحأ نا نوتسرملاب ثلي مل اذه

 ارطش هب ةلودلا تحبصأ ىذلا للا اذه ىلع اربص لجرلا قيطي امو

 . نييسنرفلل ارطشو سورأل

 ١9 ل ورب نص : ىمايسلا مم خيرات ()



 ا ا

 ببسايلعادمتنأىربناكو ء طاشنو دحيلمعي نوتسر لب أ هنأ مثنم 7 ع

 ءامتحالاىلإناطلسلا عفدي ىدلاديحولا رطخلا وه سبلأ ءابلطيئاصملاهذه 2 7

 ؟هاقب مبفف « نويسنرفلاهفلخ ىئتخي ىذلا راتسلا وه سيلأو ءسورلاب

 لبسلا لك ارتلجنا كلستال ملو ؟ هرش نم حارتسيو هيلع ىضقيال مو

 تاحالصزيلجنالا دنع لجرلل عفشت نلو « ةياغلا هذه ىلإ لوصول

 بعش وأ قفنا لام وأ لذب دبج هل عفش نلو ء نارمع الو مدقتالو

 دهجلا بهذيلو نارمعلا مدييل , ةياغلا هذه ىلإ لوصولل هسفن حن

 نيروفوم أوشيعيو ريلجتالا سيل ؛ بالكلل ةيحضلا مرتلو ءابه

 ىف ةعفاتلا ةيمالسالا ةلودلا ىقليس ىذلا ديدجلا رطخلا وه اذه تاترحو ارتلعا

 « حالصالا لبساهلعدخأيو مدقتلانع ابقوعيرطخ « ديدملا اهرودف قرشاد حالمالا

 زعيو ةلودلا ىودي نأ هنأش نم حالصإ لكنأ تفرع رتلجتا نآل

 ثكذإو « ارتلجنا ىلع طخ وداغأ دنحلا قي رط ىلع ةوق ابلعجيو اهيناج نم

 ربتعت ارئاجناةنذإو ع ارتلجناىلع رطخ قيرطلا اذه ىلع حالصإ لكف

 نع اطمافد ىمالسالا قريشلا ىف تاضبنلاو تاحالصالا ىلع ءاضقلا

 انمويىلإ ةبزيلجنالاةسايسلااتفمكلذ ٠ ددرتر يغب و ةهادب اهمراحت « اهسفن

 « هيلإ اوعسو حالصالل تحتفت دق نيبقرشلا نويع تمادامو ؛ اذه

 هيف طقيتست ىذلا مويلا نف , ارثلجنا ىلع برحلا انالعإ رتعي كلذه

 لك ف نيبلسملا نيب عارصلا حبصإ ابليس حالصالل ذخأتو بوعشلا

 زيلجنالا نيبو ناكم

 ًآربج ىلع دمع ىلع اهتنلعأ ىتا برحلا نم كلذ ىلع لدأ سيلو 202 رن تس
 . ةفاك ايوروأ ىفو « ةينيطنطسقتلا فو رصم ىفو ماشلا ىف « ةيئالعو

 ناديملا .لزنو هدعاس نع ارتلجنا لصنق رمش دقق ماشلا ىفاماف ىلع دمياأهلاىسن

 مدقيو ةروثلا ىلع مهض رحب لئابقلا ءامعزب لصتيي ذخأو , ةحارص

 ةروثلا ىلع مبضر نم ىلإ ةجاح ءامحزلا ءالؤهناكامو . حالسلا مهلا



 دس الإ

 اوبأو «نيح ذنم مهيلع تلقث دق دمج دي تناكدقف « اهيلإ مبعتدي وأ

 ريرحلا ةراجتم تود ركتحيو مهحالس عزنيو هشويج ىف مهدنحب نأ هيلع

 ىنيسن سمه نا اف « هنيناوقال و هتمظنأ نوةيطي, اوناك امو« هيلا امو

 زيلجنالل قحو « ةروثلا تلعتشاف , اوبحرو اولاهىتح مهناذآ ىف ةروثلاب

 ىضقي لدعلاناو , هنكح ماشلا برخنايلع ًادمم نأ لودلل اودكؤي نأ

 ! رداعلا لداعلا ناطلسلا ىلإ هدرو هرين نم هصياختب

 باكير ىددررمتاتس ىلع أوه نأ فلكدرىد دروفت ارتس ىلع ريض الف ةينيطنطسقلا ىفاهأو

 نأب هعانقاو ءهزكرم جارحاو ىلاولا ىلع برحلا نالعا ىف ناطاسلا

 عانقإ نملقأ الف ابوروأىف امأو -كلذ لمف وه اذإ هل مدخ زيلجنالا

 دب الف « اهنايك ىلع رطخ ايكرت ىف ايسورلا ناطلس عاستا نآب اسملا
 ىلع ءاضقلاب الا كلذ ىلا ليبس نم لهو ,ناطلسلا كلذ ىلع ءاضقلا نم

 هيلع ءاضقلا ناب ايسورب مبفت نأ نع ارتلجنا رجعت الو ؟ ىلع دمحم

 . اولبقي نأ نويسوربلا ثبلي الف ابيعاسا طايحاو اسنرفل فاعضا

 رصم برحل ابلك ةيلودلا ةسايسلا عمتجت اذه

 لجرلا ناكاذاف « هلامو هقزر ىف هتسك اعمبف رصم ىف هيرح امأو

 ةلودلانم زيلجنالالصحيلو « ةراجتلا هيلع مرحتلف ةراجتلا لع لودي

 ءاضقلاب ةيضاق ةبرضكلذب هنوبرضيف ع لعدمحم دالب ىفةراجتلا قح لع

 . ىلأملا هماظن ساسأ وه ىذلا راكنحالا ىلع

 ناطاسلاوىلاولا نيبةريطتسمتناكبرحلا نأ فرعن نأكلذب ىهمدب

 ةيحان نم « لوقعم ريغ ببسل وأ لوقعم ببسل عالجآ وأ الجاع

 < برحلا قوتكوءانيكسم ريخآلا اذهناككو ؛ ىلع دم ةيحان نم وأن اطاسلا

 عفترت ديلا ىأر كو « ةانإو ريص ىف تانعالاو جررحلا لمتحا كو

 هيأر نسحو هنع ليماك عافددل عفشإ مو ء اناحيرو الام اهألف هنمطتل

 ةلاحلا هدايزأ ىعسي
 مسرح

 قى ىلع دمحم ةبراعغ

 ابشن رصم

 قرد ىلع ديم
 هن ابك ىلع ةظفاع برحلا



 مالا برح دجراثا

 ةياثلأ

 دس إلا سس

 ,لسرأ نيح هنع مهسفنأ زيلجنالا ءارزولا ضعب عافد هجني ملو « هيف

 نم رصمب هتديشام كرتب ىضرأ نأ ىننكميال و لوقي نوتسرل ىلإ

 ةلاومأ ىنفلك امم  نيئسلا هذه لاوط اهب ةيوبحلا قفارملاو عفانملا

 اهددعو عناصملاورخاوبلاو لوطسالاو ةبرحبلا ةعانصلا ر ودك « ةلئاط

 «قوم دعب ىلاعلا بابلادي ىفءانفللاذه لك كرت ىننكميال .  .اهلامعو

 اهريصمو ةعئاض ىلاعتا ةرم نأ تركذ اهلك انزحرطفنيل ىلق نإو

 بايلا ةمحر تحت قوم دعب نوكرئيس قرسأو ىدالوأ نأو « ءانفلل

 «)١( ىلاعلا

 ماشلا برح تراثأ ىلا ىه ارتلجنا نأ انلق اذإ ءىطخمال انلعلو
 ىلع اهعم # اسنرف ادع - ابلك ابوروأ نأ تقثوتسا نأ دعب ةيناثلا
 ضرح أشنأ ىتح كلذ نمقث وتسي طموممودزو ىبسنب دكي ملف .ىلع دمحم
 هذه ىف هعم ارتلجنا نأ هل دك أف ؛ةينالعو ةحارص برحلا ىلعناطلسلا
 برح ىلع مدقأو ناطلسلا عجشتق « هتمدخ ىف اهل وطسأ نأو برحلا
 ,مزهنا اذإو ء اهب ناكر صتتا اذاف ؛لاح ىأ ىلع اهيف بساكلا وه
 ناكو . ىلع دمحم ناودع نم هل انمأم زيلجنالاو سورلا ةيانح تناك
 كلمتك 1 ةدعلا نأ نظف عهمظنيو هشيجحاصي نيحذنم أدب دق ناطلسلا
 «ريمملاب هدونجرمأف , لييس نوهأى ع نييرصملا ةمزهردتقم هنأو ع هل
 « تدارأام ةغلاب ارتلجنانأو خفلا قعقو ناطلسلا نأ اسنرف تسحأو
 نيب ودنم تفلكو ؛ اندابتي نأ نيبراحتملا نيشيجلا ىلإ بلطت تعرسأف
 ملفا رخأت نيلوسرلانكللو ؛ امهيرصب مامأ هتقيقح ىلع رمآلا طسسبب اهل

 رف 148م نس ويام ؟ه نوتسرلاب» ىلا لبماك ( رصم ) ةيجراخلا هرازو تالحس ()

 مول نص كي تيدرأ ىمايسلا رغم خيرات



 ل الإ

 حاتفنا وناطلسلا ش وج ىلع ءاضقلا دعب ىأ ؛ نيبيصن ةعقوم دعب الإ الصبي

 . ضراعم هضراعيال , ىلع دم مامأ ةيئيطنطستقلا قيرط

 هءاديملقتناو « ةحارصارتلجناو اسنرف نيب عارصلا حبصأ كلانه

 عازنلا رادم حصأو « سبرابو ندنل ىلإ ةرهاقلاو ةينيطنطسقلا نم

 اودجو نييسنرفلانأ كاذ « ابوروأىف امهردقو نيتلودلا نم لك ةمارك

 ةيهارك نمهنورمضي مهو نمزلا مهب لاط ام اهيف نوتلعي ةصرف كلذ ىف

 ملو , مهتوئش ىف مئادلا ابلخدتو مهتموكح اهتبع ىلع مبطخسو ارتلجنا

 دمحم رطاخل راثملا اذه اسنرف روثتنأ عقونت ةيريلجنالا ةرازولا نكست

 ترصأف هل نييسنرفلا بح ىلع دمحم «مارجإو هيدا دكأتو , ىلع

 . اذه ىلع دمحل لمأ لك نمدهلل تررقو ؛ ابفقوم ىلع هلك رارصالا

 اميرس اروطت تروطت اسنرفو ىلع دمحم نيب ةقالعلا نأ قحلاو

 ىلع دمحم جأ نم اوراثنيذلا نويسن رفلا نكي لف « ةمزألا هذهلالخ

 البيس هيف اوأرام ردقب قرلل المعو ةراضحلل ًارشأ هعيجشت ىف نورب

 الو مهب نيبتسق ارتلجتا نأ حوضو مل ادب دقف ء زيلجمالاب ةياكنلل

 انه نمو « نيح لك ىف مهئاذآ نم مهدوقت نأ وجرتو « مثاضرل لقحن

 عارسالا صدتسي فقوملانأ,ماتلاهروعشعم لمعلا ىف نوتسرملب ثيرت
 توتاام فرعي داكي الف هرمأ نم هريحت اسنرف تناكو « ذيفنتلا ىف

 سيرابو ندنل ىف نيوخآلاك نروبلمو تاوس حفاصتت اهنيبف « ىمأ نم
 رحبلا هايم ىف ىزيلجتالا لوطس*الل ديكي ىمفرفلا لوطساللاب اذإ

 . ىلع دمحم ماهضنالا ىلع ىكرتلا لوطساللا نيعيو « ضيبأللا

 تتاغال قرزللا هلع نووتس راب ناتنال فراش انو نادت
 سفنتف ؛ ىسلكسا راكنه ةدهاعم اهايإ ابحيتت ىتلا قوقحلا نع اهلزانت
 ايسورلا شويجي ءاتغتسالا عيطتسم هلأ نقيأو « ءادعصلا نوتسرملب

 « اسارف ىأر ريغب ةمزآلا لح ىلع لمعي أدبف « اسنرف شويج نع

 قرشلا ىف عارصلا
 ارق نيياعارص عصب

 ارتاحاو

 ىلع ده نب ةدالعلا

 تاودسف اسنرفو

 ةمرالا



 مسأي ملكت اسرق

 لع دم

 قامتالل ىعسي لمدمم
 ناطلسلا م

 اهرود ىف ةكرملا

 ريخاالا

 ملل 7ع

 نويمئرفلا امجرحأ ام ةرثكل لحلا اذ #ه ىلإ تأجل ايسورلا لعلو

 ءادعأ بناج ىلإ ذاحنت نأ ىعيبطلا نم ناكف ءادعلاب اهوماجو

 لاب تاذ حبصت مل ةدهامملا هذه نأ تدكأت نأ دعب كلذو « امنزف
 ةيجراخ ريزو ذوراسن عراسانه نمو , مهرذحو ريلجنالا هايتثا مامأ

 ايسورلا دادعتسا ارتلجنال دكؤيل فونرب هبودنم لسرأف ايسورلا

 بنج ىلإ أينج لودلا عم لمعلا

 نأ بحأ هنكلو « لمعلا أدبو نوتسربلب عجشت كلذ ءازإ
 ندنل ىف اسذرف ريغس قايتسبس ىلإ ناعأف ء كلذ لبق هسفنل قئوتسي

 انهو « نيتيئارو اكعو رصم ليعدمح حننم نم اعنام ىرتال لودلا نأ

 * ليولا - نييرصملا نمت .- انيلع رج ىنلا أطخلا اسنرف تاطخأ

 ءاتسوفن نع ملكتن انكرتت نأ بجي ناكو ءانعساب درلا تحابتسا دقف
 ةوقلا لامعتسا ىلع قفاوتالابأ تدك أو :ايساق اضفر كلذ تضفرف

 ىلع دمحم ربق ىف

 لحيل ىعسي ناك ع ىرخأ لييس نع ىعسي ناكف ىلع دمحامأ
 هيف ىأرف كلذ ىنبسنب مملو « ناطلسلا نيبو هنيب صاخ قافتاب ةلأسملا

 عراسف « اهبقرت ىهو لمآلا ارتلجناب لاط ىتلا ةصرفلا عيبضتل ةلواح

 فوقولا نم ادب ةلودلا لاجردجي لف « قافتالا نم هرذحم ناطلسلا ىلإ

 ةظحللا ىف هف تفشي نأ لعدم ىلع مرح اذهبو « لودلا ىأر راظتناو

 « ةعقوملا ةجيننرظنني نأبهيلعككحو * ناريملا ىف اهيف هريصم حبصأ ىلا

 هقوست اهنرف نأ انقوم لجرلا ناك امنإ , ةفاخم اهتجنتن تناك امو
 ريثك ىف هرومأ فرصي نيح ذنم ناكو « عفدملا مف ىف هعضتو هفتخل

 . ةسايسلاو ةردقلا نم

 ناملربلا ىف ةئاثر ابطخ اسنرف ةحلسأ تناكف « ةكرعملا تأدبو
 ةمماس ةيلمع تاوطخ ارتاجنا ةحلسأو ء فحصلا ىف ةنانط تالاقمو



 ةن

 ١مم ةنس وينوي ىف ىرفوج بئانلا أدب . ..1 رصمل ةراسخ ةياف
 ىلع دمروت اسره ففتتنأ ىلعاسنرف مرع هيف دك أ اغيلب انابب ىسنرفلا ناملربلا ىف ىقلاف

 ةيروطاربما ءاثنإ ىلعت:واعملل اهدادعتسا ناعأو « بئج لإ بنجر صم عم
 , 0) ايسورلا دب ىلإ تراص ىلا ةينايثعلا ةيروطاربمالا نزاوت ةيبرع

 نأ ناعأو ىرفوج مالكدب ديأ ايوق اباطخ رييت قلأ ليلقب كلذ دعبو
 تيواجتو ع ًاران اسنرف تلعتشاف ء رصم نوعب نوهرم اسنرف قرش

 ىف رقت نأ ةلدتعملا تلوس ةرازو كلم لق ءءادعلاب ىدانت فحصلا

 نقيأو « هريصنو ىلع دمه بحاصرييت اهلحم لحيل تلاقتساف ع ابعضوم

 ىلاعلا بابلا ىلع طقضلاب ريمت ليو , ةلاحال ةعقاو برحلا نأ سانلا

 نوتسرملب لصتي دكيلف , ةرشابمىللع دمت عم حدلصلا دقع ىف عارسأألل
 ايسوربو ايسورلا نيب ةكرتشملا ةركذملا عيقوتب اسنرف أجاف ىتح كلذ

 ىف ةحالملا ةيرحو ةلودلا ةمالسل اهئامض ايف نلعن «ارتلجناو اسفلاو

 هتايح ىدم ماشلاو ةيثارو رصم ىلع دمحم نمو . قياضملا

 ةدهاعملا هذه نأ « نيترمال » نلعاف « ًاران اسنرف تدقوت كلانه

 طروتينأةفاخخباونلا سلجم عمحجي نأ ريبتىشخو « «ةسايسلاولرتوو»
 «ناطلا» تلاقق تلكلا ةمأسانخلاكلمو ءثيرتف ء برحلانالعإ ىف

 ةناهإ ةدهاعملا نأ د ةدكؤم اييدلا تباجأف « انل تيثت الابوروأ نأ د

 هبام للعهسفن بيليف ىول تح «اطوبق نم اهعنمب !هقرششنإ , اسفرف ابلبقتال

 كلمي ملء جاتلا عايضنم ارذح اهيف طروتلا فوخو برحلا ةهاركسم
 ةروثلا درا دهاجأ ىتا» ٠ لاقف بامجج تايرك ذ هيلإ تداعو هباصعأ

 ىعش بح كلذ ليبس ىف تض“رع دفو ء تاونس رشع ذنم اهناقع ىلإ ٠

 ايوروأ ىف مالسلاب ىل نونيدم مهنإ « عايضلل ىتايح ىحو ىتحارو

 ةروثلا ةراث تسبلوا نوبحيأ « مهنم قازج اذهو ؛ مهشورع تابثبو
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 ا مم

 اسقلا ىنودنم اددبم لوقي داعف بتعلا اذه هفكي ملانأكو « ةينالع
 نواصتسف « برحلا نوبلطت نإ « ليمجلل وركن منا » ايسوربو
 فرعأو ىنفرعي هنإ « هلاقم نم رفلاقلطمىتاف ء« كلذ ناكناف ! اهران

 « (0) اردق مكل فرعي ناكنإ ىرنسو ءهعم مئافتأ فيك

 هسفن ىلع ىثفم ناك ! ديدهتلا نم رثكأ عيطتسي لجرلا نكي لو رندا ف تال
 .فرعي نوئتسرملب ناكو ! نيلوك أملا لوأ هلكأي نأ ةروثلا رمث نه -0رصم |

 ,جتحاو .ةرازولا ىف هؤالمز هبراثو , انانج هئم ديدهتلا زي لف , كلذ

 . ديرباه لعفي تروبلم ةهكرتف « ةلاقتسالاب ددبف ءدنالوه دروللا هيلع
 .برحلا ىلإ قاسنت اسنرف هتودع هذبف , رشبتساو رصيقلا للهو ا عما

 ع بيرق نع © سيراتملاك لم م حعرصم هيقيعب ىرب نأ اجرو ةيضار نا

 ةموصخلا تراطتساو:برحلاب اوبحرو ,ناملآلاِسلق ىف دقحلا لعتشاو

 نم اهبنيب رمآلا لوحتو « نايعشلا رك انتو « نيس رقلا نيبو مه

 : نالألا رعاش 3 ىدانف , نيرلاف ةموصخ ىلإ لعدمحم ىف ةموصخ

 ىتاملآلا رحلا نيرلا اذه , مهل نوكي نا
 - نينرم ال هيلع درف

 هيعدت يذلا ىناملآلا نيرلا اذه , انل ناك دقل

 . هوبأ ناك ثيح ىلإ لفطلا ىضميسو
 | كلذ لع هللا ىلع دمحم دمحيلو ٠ اسنرف ىلإ نيرلا دوعيس ىأ

 .ىلإ لودلا بيحب نأ ىناف « رظنثي ىلع دمحم ناكنيحلا كلذ ىف م
 ةكرعملا هنع ىلجنت انيق لو ةكرتدملا ةرك ذملا ف تيلط ام

 لئولوكلا لزنف ءرظننت مل لودلا نكلو ,هلجأ نم ارتاجناو اسنرف نإ 0 0
 ركرم حبصأو نيلحنالا ىعاسمب ماشلا ىلامش راثو ء توريب دنع ريببان لا

 (1) طياوتلك آه 0نءواتمم 001ه 2م, 0



 مس سلا

 ىزيلجنالا لوطسألا عطقي نأ ىشخو : ًادج اجرح ماشلا ىفىلع ده

 ا . اعرسم مهاربا عجارتف رصم ىلإ ةعجرلا طخ هشيج ىلع

 تب داعو ريت ةرازو تطقس دقل . .  للج رمأب سانلا ءىجوف انهو

 اسنرف نارينب اذاو ..ةيجراخلا نوئشب لدتعملا وزيج ماقو تلوس

 رصمب عنقت و عضاوتلاب ولغلالدبتست امم اذإو « نكسي ابسامحو « دمت

 بيليق ىول اهيف رمآألا فرصي ابنيع كالمأ نم رصم امن اك« لع دمحم

 اوكرتو نييسنرفلا ةرئاث تأدهىتح مايأالا ىه امو ع ىوهيو ءاشي اي“

 هراظتناوابب هقلعت ىلع هؤازج اذه ناكو , رادقألا هب بعلت ايلع ادمحم

 هتضرعام لبقل وحنلا اذه ىلع فرصتتس اهنأ فرع دق ولو: ءاهمأر
 هدونج ىلع رفولو ؛ىدحتلا اذه اهادحت املو ,رمألا لوأ نم هيلعلودلا

 ةببصعلا تاظحللا هذه لجرلا فقو املو , ةثلاثلا ماشلا برح ءانع

 هقنضعفدل ثوملاوةايحلا نيب هنأ لع دمحم سحأ ؛ .ادعألا دب نم ةحرلا سمتلب

 «نييرصملا نم اديدج- اشيج نوكو ؛ الاب انيصحتر صم نصح ا قئاف

 ةكرعلل دعتساو ع ةدحاودي ىف هلوطسأ دحوو مرلك هدونج ىعدتساو

 لينولوكلا ىأرو . ماشلاف لمآألا دقفنأ دعب رصم دودح ىف ةلصافلا

 « ىلع دمع نم رصم ذةخأ ةلاحتسا فرعو , كلذ ريببان سلراش

 اريخأو . نيترم لودلا طورش ىلاف هفن ةزع هيف تظقيتسا ذا

 ؛ناطلسلا ثبعو اسنرف ةءايخو ءافلحلا تايرض تحت هربظ ءان نأ دعبو

 مدقت كاذذإو .. رصم ناطلسلا هيطعي نأ اجرو ؛ ةيئارو رصم لبق

 ةناطيربلا ةموكحلانأهلدك أو , ساس لا كلذ لع اسأر هضوافف ريبا

 ناطلسلا لاعتو .- لجرلا لبقف ؛ةيئارو رصمهل كرتت نأىف ضراعتالا

 ىهو - لودلا كلام ملف , هني هحالس ىمتح ىذلا رداقلا للعت

 «تجتحاو ع رطبلا ف فارسالا اذهل بجعتنأ نم ىلع دمح .ادعأ

 دعتان لعدم

 ايلعادمحم ضواغي يبان

 اهئ ةسوبامتنامف رصم هب تحبصأ ىذلا 184١ ةئس وبام مم نامرفب رمآلا ىبتاو



 قةمدصلا 5

 قارغملا مقوملا نم

 ل عبس

 فلأ ةئامعبراب هيزجلا تددحو , ىلع دمحةرسأ ءانبأ ربك أ ىف ةيثارو
 امو بترلا حنم ىف ةطيسب قوقح ضعب اشابلا حلم و ( ىرصم هيلجج

 . كلذ ىلإ

 ,.انعلا لوطو دهجلا لوط ىلع ايندلا نم رصم بيصن ناك كلذ

 ابحنم امل اهتايحضت لك ىف ترصقو اهيورح لكى تمرها دق ولو
 « تالاحلا ىأ ىف موزهملابيصن الإ امل ًاردقم نكي لف ءاذهريغ اهؤادعا
 مون ناضحا ىف ابسفن تقلاو « لمعلا تمكسو رصنلا تمكس مث نمو
 اذامو سانلا اهمولي ميقف علاوط تاوزس دعب الإ هنم قيفت نأ ليوط

 ,ف تلعف ىذلا قوف لمعت نأ ابيلا بلطي ناك ةذامو ,اهلع نوذخأي
 تربط مث ابك اح رايتخا ىف ابقح تنلعأ دقل : ةليلقلا تاونسلا هذه

 « ايندلا ىوق مظعأ عم بنج ىلإ ابنج ةايحلا ىف اهقح تتيئأو اهسفت
 ىرخاألا بوعشلاو اهبعش نيب اقرف كانه نأ عطاقلا ناهربلاب تتبئأو
 ءادع طغغاو,ةصاخ بابس ال اهاباف ملاعللفرشلادي تدمو«مونلل ةمينتسملا

 ديمح نكي "ف يرصم دوتج سوءر لعن ورق ىدم هلك برغلاو قرشلا
 نأ اهوادعأ لواحدقلو . فرشلا ناديم ىف مهحالس اولسي نأ نم
 هنالايلع ًادمع برام هنأ نوتسرملاب معرف ,ابقنخ ةمصو نم اوصلختب
 < ابلهأتسيو ةيرحلا بلطي بعش هئارو ص سيلو هسفنل براحت ناك
 ىدتعت تناك ىتلاو ىلع دمغ نفسلا عيب تناكىتلا  نانويلا تاباصعن 6

 .نم اسامح ابيف زيلجنالا سل اجي تلعتشا ىتلا ةظحللا ىف زيلجتالا نفس يع
 هقحتستال رصمولالقتسالا قحتست تاباصعلاهذهن اك نانويلا لجأ
 ريغتدجو امل ةءابنلا فاه قاح ىذلا لشفلا اذهل ببس نع رصم تشحن ولو

 اسنرف باسل لمعلاباهماهتاو دنبلا قيرط ىلع اهعوقوام#: نينثا نيببسم
 ةيناطيربلا ةسايسلا رظن ف بنذف دنبلا قيرط ىلع عووقولا اماف

 رظن ىف ناك امل هسفن نروبلم دروللا رصم داق دق ولو , رفتنيال



 نط

 ىفقارغالا الاقحتسي الو هسفن باسل لمعي ىجم# ريغ نوتسرملب
 رم رصمبعشمهعفدي فارخجلا عقوملا « نمث» وه كلذو ء ليتلاف
 نم فرط ىف رصم تناك دق ولو . نيحلاو نيحللا نيب هنيرحو همد
 . مويلا هارن مع فالتخالا لك فاتخي خيرات اهناكل ايندلا فا رطأ
 كلذ ىربك ةمرجةيبوروأآلا ةسايسلاهندع دقف اسنرفل ءامتالا امأو
 ىوطنتو ىذآلاب ابحراصت« اعيمجلودلا ةودع اسنرف تناك ذإ  نيحلا
 ةئسؤاسئرف برح ىلإ لودلا ارتاجنا تعد دق ولو « ددللا لع اهون

 قنش ىلإ ىوعدلاو كلاب اف ء نظلا بلغأ ىف ءاعدلا تباجاأل 1
 نأ ارتلجنا ليع لبس انه نمف , قيقحتلا ةريسي ةباجالا ةنيه رصم
 اسلرف تيسك دق ولو. ءامثتام ىمآلا نم ىتنأتو ءاهدي ىف لودلا عمجت
 كلاملو مههتومزيلجنالا ريغل اسفلا وأ ايسورلاك ةدحاو ةلود ابفص ىلإ
 كلذ مرفت نأ رصم ىلع ناكو , فاصنالاو لدعلا بناج ىلا انتيضق
 دعبف ..1 ريتعت نل رصم نكلو « نيحلا كلذ ىف اهباصأ امب ريتعتو
 ريخلا نوامؤي سان رصم ىفلازال ةرهاظلا ةبينخلا هذه نم نرق فص
 , ىرنساك ىلع دمحم اهتتاوخ نمىكنأ اهدي ىلع مهؤازجناكف « اسفرف ف

 ةلواع ع كل.كلاوأ سبللا لبقتال ةحبرص رصم ةلواحم تناكو
 امريضحتو « ديدج نم اهنيوكتو ةيمالسالا ةلودلا ضامال
 ىنجامدنالاو ابحالسبايوروأ ةعفادمو , اهرصعن يبو اهنيب ةقفأ وأاو
 اقيفون رصهتقفودقو « ابلهأو ايندلا عمريسلاو ؛ ةيبوروأألا ةعومجملا
 عيطتسي نم ابئاتبأ نم تملعو ابقفارم تمظنو اهشيج تدعاف : ابيط

 لوقي م تافارز تلبقأ بئاصملا نكلو . قيرطلا كلذ ىف ىضملا
 ناك اف ,.ارولا ىلإ اهدرت نأ ىلع ابلك ايدلا تعمتجاو « نك
 ىلإ نوكتام برقأ ةمبزه ىف اهحالس مست نأ الإ هذه ةلاملاو اه
 رفظلاو ىصنلا

 ةكرملا ةقيقح

 ةيرصملا



 ةعرهلا دمه لع دمحم

 مدس ؟2و تس

 قيض اهاضق « لئالق تاونس ريغ كلذ دعب ىلع دمحم رمعي مل

 تصق نأدعب هلسضق تفرع دق ايندلا تناكو « نزملا ىداب ردصلا

 ةناتسالا ىف هؤادعأ هاقلت ءبوص لك نم ريدقتلا هيلع لابماف , هحانج

 « هوقنخىذلا لمألا اذهىف مهنيرج لوه اوسحأو : ىمآلاو عومدلاب

 نأ رياجنالا حتتسي لو «فرشلاا ةقرف ماسو نيبسنرفلا كلم هيلا تعبو

 ىتح « لضفلاب فارتعالاو ريدقتلا ىلع ةمالعك ةنيفس هلا | وثعس

 « 1 بيحرتلمجأ هب بحريو ارتاجنا ىلا هوعدي لسرأ هسفن نوتسرمب
 هنع بهذ دقو داعو ابيلا بهذف « ةئاتسالا ةرايز لضفو ىأ هنكلو

 هربظ ىلع لمح نينايثلا وحن ىشمي لجرلا ناكو . دج ناك ام ضعب
 لوهذ ريم ىلع ميخو , اهتحت ءوني نأ دبال ناكف ةعجاقلا ةيبخلا هذه

 مانو  مييلع دتحاو هلامع ضعب عم ةرم مصتخاف « بيصق هنم هباصأ

 رذتعاف . هئارزو ضعب ىقليل حابصلا ف ضبل مث , ابرطضم امون هئليل

 ةرهاقلا ىلإ ىضمو لزن مث ءارم ءاكب ىكبو هتكيرأ لع سلجو « مولع

 هلاجرو هءارزو مهتانأدعب ءسبنيالو ملكتيال ةيدوسحما قيرط نع
 . ةلابخلاو ردغلاب اعيج

 توملاو ةايحلا نيب ناك هنكلو , نيح دعب هبلا هتيفاط تدتراو

 ىقفءهلضفب فارتعالا الامبعسي ملفوذأ امب زيلجتالا هقادعأس حأ انهو

 قحلا فو . .» لوقي نوتسرملب ىلا ارتاجنا لصنق بتك تاونسلا هذه

 .ضبنينأ عاطتسا دقق , ميلظع لجر ايلع ادمع نأ لادجال ء ىديساي

 هتعاجسشب ةرهشلاوةوقلاوحن قي رطقشيو « لأملا ةلقو بسنلاةعاضو نم

 21 ههتيكحو هترباثمو درتال ىلا

 ام ةنس نطقأ ه ؛ ونس رللب ىلا ىارج نم 0(

 م18 نع ليودود نع



 ننندا 62

 ليلقب كاذدعب تام ىذلأ لجرلا ىف ليق ام لمجأ نم اذه ناكو

 قا

 ضعب رثأ ىف ابضعب تلبقأ ىثلا متازبلاو  اهلكراطحالا هذه ءازأ
 ىلا ىمارتو ء نوكنت نأ تكشوأ دق ممرمأ ةياهن نأ ناهلع ونب سحأ

 رطخلامهل اديفءاملالتحاو مهدالب ميسقت نم لودلا هيلع مافتتام مهعمس

 نم مثدالي صاخب لبس ىف ريكفتلا ىلإ كلذ مزفحو ءايلج احضاو
 . بناج لك نم اهب طيحملا توملا اذه

 ثرقلا لئاوأ ىلإ عج ري ميدق ابروأ رطخي كارتآلا ساسحإو

 ايكرت لبن أل ع ةينلا تدقعو ايسورلا دعاس دثشا نيح ع رشعنماثلا
 مبشويج راسكنا نم اودجو ام كارتآألا لاه دقف « ابعضوم نم

 برغلا نم نوروآلا طغضلا بج ايلاتتم اشاكنا مهتلود شاككناو

 نأ الإ كارتألل ناك امو ء. سورلا دب ىلع لايشلا سو اسفلا دي لع
 ىنامثعلا ىركسعلا فرشلل ةئيبم تادهاعم مهئاضم] دعب رطخلاب اورعشي

 ىلإ ابروأ باق قيرطو رجا اهب تملس ىتلا 14 زتفولراك ةدهاعكك
 ناقلبلا نم امبم اورج أبب تدقف ىلا ١الا/ زتفوراسب ةدهاعمو ؛ءاسنلا

 ايكرتاتاذأ نيتللا ١/31) ىمايو ١/0/4 ىجرانيك كشنك قدهاعم وأ
 . سورلل

 اهتضهن بابسأ اوفرعو ابروأ ةوق اوئيبنا دق كارئآلا نكي مل
 وه قالا لالحمضالا اذه بيس ىرأ مبنظ ىف عقرف ابقوفتو

 نيحلصملا راكفأ ترجتا مث نمو , نيلوألا مهدادجأ ناس ىف مهطيرفت

 دعب ةيمالسالا دالبلا نم ايك رت ريغىف اهارنس ىتلاك ةيفلس ةبجو مهنه

 ىذلا ديحولا رطاخلا وه لب ءادج لوقعم قلساا ريكفتلا اذهو .نيح

 قوفتلا ىلإ ةدوملاو مهرومأ حالصإ ىف اوركف اذإ مهناهذأ ىف رطخي
 ثيح نورصتدي مدادجأ ناك دقف . ماياألا قباس ىف مل ناك ىذلا

5) 

 ايك_:ىفرمصرلا

 ةيحالمأ ةكرح

 ةيفلس



 كن ىتتك

 لاخداأ ىف ريكمتلا
 ةيورو'الاة مالا

 مدس 787

 ف ببسلا اف . . ابلهأو ايندلا نوسوسي مهؤابآ ناكو « مه نومزهني

 اونيبقي نأ لسسق نوبلسملا ناكو ؟ مهروصقو مويلا مهزجع

 هنأ نوريو « « مالسالا ىف نوشيعي » ةيرثلا ةراضحلا ةقيقح
 مهب لزتت بئاصملا دكت ملف . . ةعفرا و ةمظعلاو رعلل ديحولا لبسلا

 مالسالا رئاعش ىف طيرفتلاوهديحولابيسلانأ مهناهذأ ىلإ ىرج ىتح
 نم طعلا اذ مه ؛ تاوبشلا عم لاسرتسالاو اندلا ىلإ فارصتالاو

 لكفو ٠ ليلق دعببرعلااةريزجورصءىفو مورلا ايكرتىف هدجن ريكفتلا
 . اهرطخ سحو ابروأ مامأ هشويجر سكتت ىالسا دلي

 ةيناهثعلا مظنلا ىلإ دادترالا ىلإ كارتآلاب باهأف كب ىثتك أدب

 هذبب اواجع نأ نوحلفم مبنأ هينطاومل دك أو ءاهب ماصتعالاو ةميدقلا

 اذه. نمآن م نييسايسلا نمر بظنأ ثبلي ملف «نايلس ودم ةمظن أ ىلاةعجرلا

 اهنكلو « نيح ىلإ ةلودلا تشعتناف ءليربك ةرسأ ءارزوك هب ذخأو

 . قيمعلا ابمون ىف تلسرتساف تداع

 هبيس امنإو « مهلالحمضا درج سيل رمآلا نأ كارتآلا قرع انه
 ميظع ريغت اهلمش امنإو « ناملس مايأ هيلع تناكام دعت مل ابروأ نأ

 نكي ملو  رفظلا ىلإ ةميزهلا نمو« ةوقلا ىلإ فعضلا نم اب ضف
 تناك دقف « هبجو ىلع كلذ اونيبتيا دهج ريبك ىلإ ةجا . كارتآلا

 ىلإ جاتحال ا-ضاو اضرع رمألا مهيلع ضرعت مهامش ىلإ ايسورلا
 « كيش ابنع ىنغيال اطاح ىلع ةيمالسالا ةلودلا ءاقب نأ اوفرعف ء ناي
 لواألا مالسالا ىلإ دادنرالاب مواقتال ةثيدحلا ةبوروالا ةوقلا ناو

 قيرطلا سفن ىف ريسلاب لب « ىلو الا ةينامثعلا بيلاسألاب ماصتعالاب وأ
 . راصتنالاو قرمتلا نم وألا اذهىلإاهتلصوأ ىتلاو ءابوروأاهتجبتتاىتلا

 ىف اوضمو رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ذنم اذه ىف كارتألا ركف

 هلو نيدماج - نوريثكلا نطياك- اونوكي لو , نيحلا كلذ نم هذيفنت
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 ةعساوتاوطخلاجلا اذهىفا ودطقي نأ اوعاطتسا لبءدانعلا لع نيرصم

 دجو ارو « ىريكلا برالادع نويلاكلا هاتأأام فاعضأ لداعت ادج

 وه سانلا نيب دئاسلا ىأرلا نأل ؛ لوقلا اذه لثم ىف ةبارغ ءىراقلا

 ىربكلا برملا قس مدقلا لع ةظفاحم ةنك اس ةدماج تلظ ايكرت نأ

 ىف اب اوعرسأو ميدقلا اهنع اوضفنف « مبتكرح نويلاوكلا ماق ىتحو

 نأ ةقيقحلا كلو . ارهاظ افرطت كلذ ىف اوفرطتو ديدجتلا نيداس

 ةنراقمو . نيطالسلا هب ًادبام مامتإ نم رثكأ اولعفي ل نييلاكلا
 نويلاكلاهلخدأ امو ديدجتلا هوجو نم نيطالسلا هلخدأام نيب ةطيسب

 ىكرتلا سأرلا سايلب ةعبقلا الثم نويلاكللا لدبتسا دقف . اذبب قطنت

 ءايز“”الابووروآلا ىزلا اولدبتسا نيذلا مه نيطالسلا نكلو « مدقلا

 ةعيرشلاب ىرسي وسلا نواقلا نويل كلا لديتسا دقو , ةميدقلا ةيكرتلا

 اواخدأ نيذلا مث نيطالسلا نكلو « ةيصخشلا لاوحألا لئاسم ىف

 عاذكهو , ةيصخشلا لتاسملا ريغ ىف ةعيرشلا لحم ةيروآلا نيناوقلا

 ()نيطالسلا هبأدبامل مامتإ هتقيقح ىفوهو الإ نييلاككلل احالصإ دجنال

 هذه نأ نم هنوريام وه ىأرلا اذبب ذخالا ىلإ سانلا عفاد لعلو

 نم كارتآلا لّقتي لف «اهنم دارملا ضرغلا ىلع فوت مل تاحالصالا

 نويهذي نبذلاو ؛ ضوينلا ىلإ لالحمضالانموأ « رمظلا ىلإ ةميزهلا
 ريتعت مرقلا برح ىلإ تناك ةيناهْمعلا ةلودلا نأ نوسني بهذملا اذه

 ؛ ةيوروألا ةعومجما جراخ - كإذك نوبوروأللا اهريتعيو  اهسفن

 , برح تاقالع  نوكستنأ دبالو تناك اهم ةيعيبطلا اهتاقالع نأو

 « ةينارصنلاو مالسالا نيب ةلوقعملا ةديحولا ةيعيبطلا ةقالعلا هو

 مبمالحأ اوةقحت نأ نيو كارئآلا ني لاحرابتعالا اذه نأ نوسنيو

 ءادعلا روعش نأذإ « ةيوروآلا ةراضحلا بيلاسأب ذخاألاو ضوبنلا ىف

 لايرغ قيفش دات "الل ةءوبطم ريغ تارك ادم س 0



1 

 رابتعالا اذهو .امبني امئاق حربي مل نيبناجلا نم راقتحالاو روفنلاو

 ناطلسلا ؛ مميحصلا عساولا حالصالا نع نيطالسلا دي لغ هسفن

 «ىراصنلاو دلقي نأ  ةينارصنلا نم مالسالا ىاحوهو  عيطتسيال

 اهتوهركي « ةينارصن» ارومأ «نييلسملا» ىلع ضرفي وأ ء ارهاظ آديلقت
 نأ نم هل ديال ناكف . ام ذخالا نم عفرأ مبسقتأ نوريو

 « حالصالا هوجو نم بلطي ام لك ىف رذحلاو ةانالا عنطصي

 ىدعتتال ادج ةقيض دودح ىف الإ رييغتلا كلمبال راك لب

 فارطاألا ةيمارتم ةلود ناطلس هنإ م ء هرصقو هسرحو هدنج

 شيعي ىذلا ىنرغملاو , بيذبتلا ضعب بذهملاقانويلا مضت ٠ ىحاونلاو 0 مي
 نشخلا براحمنا ىدركلاو عداولا رضحتملا ىرصملاو ةتصرقلا ىلع

 نأ عيطتسيفيكف «ديدشلا فينعلا ىكرتلاو ىودبلا ىرطفلا ىنرعلاو

 مهعمجي نأ هل فيك , نيع ةفرط ىف ادحاو اماظن ءالؤه ىلع ضرفي
 ةلثاتمةدحو ةينامثعلا ةلودلا لعجيو « مرثيي ىوسيو دحأو ءاولىف ميلك

 - هتلاحتساىلع كللذ عاطتسا ناطلسلا نأ به و «الثم ارتلجتا واستر فك

 هددبتت راطخاألاو بناج لك نم هب طيحت لفالقلاو هعيطتسي فيكف

 درل بورحلا هتدفنتسا الإ هتتازخ لخدي شرق نمامو ع موي لك

 هئيعت الابوروأو هعيطتسي فيكو « نيبئاولا ونيجراخلا تيكلوأ ىدعلا

 « لمعلا ةصرف هل كرتت داكت ال ايسور هذبذ « ىدجيلا ديفملا نوعلا هيلع

 لخدتت ابوروأوهعيطتسي فيك لب : نافلاو بورحلا هيلعريثت أتفنالو
 هذه ىف ةمزاللا ةبيهلا ىلع هل قبت الف هاياعرتييو هنيبلوحتو هنوكش ىف
 معزيو « ناقلبلا ف نييحيسملاةرامحقح مهسفنأل سورلا ىعةديفولا وحالا
 زيلجنالا ىريو « ةسدقملا ىضارآلا ةياعر قح مهسفنأأل نويسن رقلا

 عيطتسي فيك ءةدايزو ناطل.لل امابيف مهل ذوفن ةقطنمر محلا رحبلا نأ

 فيك لب « ءانب مقي وأ انأشملصيوأ ارمأدقعي نأ هذهةلاحلاو ناطلسلا
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 ةثئيدحلا .ىدابملا مهيلإ برسقت هاياعر ءالؤهو حالصالا عيطتس
 اونوكي نأدب ال وأ رارحأ مهنأب ناطلسلا نوحراصيو اهب نونمؤيف
 ءاورصأو اودناعمصتبمهحصت اذإو « اودعرمأب مذخأ اذاف : ًارارحأ

 « ةلمج ةعاطلا ىلع اوجرحو اوراثق ؛انيعمابوروأ لود نم اودجوو

 نكي ملف محلالقتساب ابوروأ تفرتعا ةعاطلا ىلع ناطلسلا مهدارأ اذاف

 :لالقتسالا اذه مارتحا نم دب هل

 34 رح ةسأردفف ىضملا لبق اهباسح بحت نأ ىغيني رومأ ابلك كلت

 مدعو رفانتلاك ىرخأ اروهأ كلذ ىلإ ركذنلو ءايكرت ىف حالصالا

 نيموكحللاو نيك احلا نيب ىعيط روءشوهو ع هاياعرو ناطلسلا نيب ةقثلا
 فوكختلا نم هححاصي امو - روعشلااذه لاح دقف . ةيقرشلا دالبلا ىف

 وأ مهاياون نسحب مهاياعر اوعنقي نأ نيو يطالسلا نيب  ةبيرلاو
 نكي لو . ديري امف لاطلسلا عابتا ءارو نم مهل ىجري ىذلا ريخلاب

 دقق ٠ حالصالا هوجو ىلع قافنالل مزاللا لاملا نودجي نيطالسلا
 نع زجعت اباعج ايرزم أطوبه تطبه دق ةلودلا تادارإ تناك

 . ىرخألا ةيبوروالا لودلا ةمواقمل ةمزاللا ةدعلا ابسفنل .ىهت نأ

 تامل نيحلاصلا ناوعاألاو نيصاخملا لاجرلا نيطالسلا دجو دق ولو

 ىف نييرصملا نم اريخ اونوكي مل كارثآلا نكللو ؛ ليبسلا عبيلع

 . ةيحانلا هذه

 حالصالا هوجو قيقحت ىفنيطالسلا لشف بابسأ ىوقأ نا ودبيو
 ةقث نع اهب اونعي ملو “ اهبلط ىف نيصلخم اونوكي ل مهنأ وه ضوبنلاو
 ناطالسلا اهيلا أجل : هارك او رارطضا نع انمناو « اهاودجو ابلضفب

 اهنساحم منع تباغ انه نمو ءابروأ موجه ابب اومواقيل مبمغر ىلع

 نيطالسلا هجو دقولو , حببحصلا اهبجو ىلعابنم ةدافتسالا اوعيطتسي لف
 نال ءىوقأ ناينبلاو معأ ةدئافلا تناكل ةيعرلا لاصا حالصالا

 ةيباشلاهفودلا رقم

 نيطالسلا ناك له



 قىرتلا ىعشلا روغ

 حالمالا

 ةيعلسلا ةكرملا لش

 ل

 سوفن ىلإ ىهف . كولم ةراضح ال بوعش ةراضح ةيرغلا ةراضحلا
 ىعسيو اهب نمؤي ىح اهريسخ نيتي بعش نم امو , ىتدأ ريهاجلا
 ناطلس هيجوت وأ كلم ءاحا ىلإ ةجاحلا نود ابقيقحتل وه

 ةراضحلانمترفن ىه اذإ ةيمالسالا بوعشلا ىلع مولال اته نم

 مكحت نمابرضاويلإ ةوعدلا تريتعا دقق, ابيف ريخلا هجو نيبقتملوةيبرغلا
 ءمل عروضخلا نم انول اهئدابم عابتا تربتعاو , نيطالسلاو كولملا

 ةمواقم تدارأ املك هيلا اجلت ةمواقملاو دانعلا نوتف نم انف اهنع دعبلاو
 ىراصنلا ىديأ ىلع تابقأ ةراضحلا هذهنأ كلذ ىلإ فضنلو ءاداع وأ
 نم برض اهراقتحاو ء مالسالا ىلع ةينارصنلل ةرصانم اهثدايمقانتعاف

 . حيحصلا نمؤملاب قيلخ ىوقتااو دبعتلا
 هجو ىف اكئاش ابعص حالصالا ليبس تلعج لماوع ابلك كلت

 نم ةدحاو ةرمث رمثت نأ لبق اهيلع اوليغتي نأ:مبيلع ناك. نطالسلا
 خيرات ةسارد دنع اهباسح بسحنلف ٠ اهتابنا ىف دبجلا اولذب ىتلا راشلا
 ادمحم نأب نيلئاقلا عم بهذنف .طخمال اناسعو , ايكرت ىف حالصالا

 ناب. قرف ذأ « ىجحأو ردقأ اذهل هنأو ع ناطلسلا لشفنيح ىف قفوايلع

 « تابوعصلاب ءلم ناديم ىفو فارطأللا ةيمارتم ةلود ف لمعي نم

 نع رزجاع رضحتلا لباق دود نمأ دحتم دلب ىف لمعي نم نيبو
 .اهلط اذإ ةمواقملا

 ةرخأتم تءاج اهنال كب ىثتك اهي ىدان ىتااةيعلسلا ةوعدلا تلشف
 نوركفي نيطالسلاأ ديف - نولوقي اكةرشع ةيداحلا ةعاسلا ف ًادج
 ىلا ايسور  ىربكللا مهتردع اهتجبتتا ىتلا لبسلا ىف ريسلا ىف
 ةيوق ةثيدح ةلود لإ هر ةلود نم لقتنت نأ تعاطتسا
 ةيراحن وه ليبسلا اذهو« ةيورواألا ةسايسلا ىف باسح لكاهط بسحب

 ةيبوروآألا ةراضحلا رهاظم لقنب ىأ « ابحالسب ابودوأ
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 ايعيبط ناكو ء هرك ذرم ىذلا ثلاثلا ميلس ناطلسلا لمعلا اذه أدب

 « ًايرح ناك ىتامعلا فءضلا ربظم نآل , ةيرحلا ةيحانلاب أدس نأ

 لك امل بسحتو بورحلاب مم تناك ابأك رصعلا حود ناآلو

 دوجو ىعدتست تناك ةلودلاب تطاحأ ىنلا راطخاللا نآلو ع باسح

 ماظن » ىلع شيج دادعاب أدبف ٠ اهتببهو اهنايك اهبلع ظفح ىوق شيج

 هل نيبت ىتح كلذ ىف ىضمي دكي للف , ميدقلا شيجلا بناج ىلإ « ديدج
 نل ميدقلا شيجلا نآل , هيلإ دصق ايف باوصلا ىلع نكي مل هنأ

 ىلع ءاضق ديدجلا شيجلا اذه مايق نآل ؛ بلط ايف ىضعي هعدب

 عارصلا اذه ةيراشكنالاو ناطلسلانيب عارصلا أدب مك نمو ع ميدقلا

 . هتكرح ىلع ءاضقلاو هلتقب ىهتاىذلا

 ىمايسلاو ىعامتجالا ةلودلا ماظن ىلع لخدي نأ كللذك ملس لواحو
 ابيلع ىرج ىتلا ةنسلا نع عالفأألاو , عاطقالا .اغلا وهو « امهماليدعت

 ىلع مهتيالو رصقو ةالولاو لامعلا ىف ةبيرلاو ككشتلا نم ههالسا

 ىضقنا دق عاطقالانامز ناكدقف ىلوألا ةلأسملا نع اماف . ةدحاو ةئسم

 .لناك دقو « ةديدجلا ةيلودلا لاوحاللا مثالي دمي لو هلك ملاعلا ىف

 ناك ذإ « هنم ةدئافلا هجو مدعناو هماظن دسف دق ىئرتلا عحاطقالا

 هل اومدقي نأ ىلع تاعاطقالا هلاجر عطقي - ىضم اق - ناطاسلا

 دنجلا اومدقينأ نعاوفك نيعطقملا نكلو , كلذ ءاقل ةيرح تامدخ
 اك الم اوحبصأف لالحمضالا تارتق مهتاعأو , ىنرحلا نوعلاو

 ىلع ىضقي نأ بلس دارأ . هيف نوفرصتيو هنوئراوتي مهدي ا نييلعف
 « ةلودلا ىضارأ ىلإ هبحاص هنع تومب عاطقا لك مض ررقف ةلعلا هذه

 ديدجلا شيجلا لع قافنالا ىلع ةدرتسملاتاءاطقالا هذه لحد دصراو

 هرد  ءايوقالا ءارمألا وأ ) عاطقالا ءارمأ ببي نأ ايبيدب ناك انهو

 نع امأو . مهنايك ىلع ءادتعالا اذه درا ( نومسي اوناك ك - كب

 لاتا مل

 عاطمالا تلا
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 هفكي نأ, قيلخ ةئس ىلع ةيالولا رصق نأ ميل-دجو دقف ةيناثلا ةلأسملا ةردلاةالرباط كيدعت

 ىرتشتو عابت ةعلس ةيالولا لءجي نأ قيلخو ء حالصالا نع ىلاولا دي
 ديدجتلل ةلباق تاونس تال؛ ةيالولا نوك نأ ررقف « ىثرلاو لاملاب
 ءامدقلا ماكحلا ىلع قيبطتلا ريسع ماظنلا اذه نأ ناطلسلا دجو انهو
 ع اهراصنا ال اهءادعاو ةلودلا بائذ مبسفتأ نوربستعي اوناك نيذلا
 مله ٠ اهنيبو مهنيي ةلصلا اوعطقيو اهب اوبثيل اهفعض وأ اهتافغ نوبقرتي

 . () اليوط لييسلا هذه ىف ىضحلا عطتسي

 نع ةيمهأ لقت ال ىرخأ ةوطخ ةلودلاب وطخي نأ ملس دارأو 0
 ؛ ةبوروألا ةئيملاف ايكرت لاخد ال لوألا ةلواحماىهو , هب أدب ام لك

 اهريغو ةلودلا نبب « ةيعيبطلا م ةقالعلا نأ ىلإ ةراشالا تقبس دقق
 ىلع نايجلاعمتجي الف « ءادعو برح ةقالعتناك ةيبوروألا لودلا نم
 .نكيول كلذريغفو « ةئراطتلأ سم لل وأةدهاعمءاضمالال] ةدحاوةدئام

 نم عونلا اذه ناكو . لاضنلاو برحلا ريغ اهريغو ايكرت نيب دجويل
 هبابسألاعطقهناأل ءلودلا نماهريغنعاه رخأت ببسو ابكر ث ةلع تاقالعلا
 وأو ءابناكمىه تمواولودلا تمدقاف « ايسايس امل زعواه ريغ ني وابنيب

 نم اهريغ عم بنج ىلإ ابنج ايكرت تراسل كلذ ريغ تاقالعلا تناكدق
 نيناجلا نم الك تلصف ىنلا ةقيحسلا ةوهلا تدجو املو ءايروأ لود
 تاقالع لودلا نم اهريغوةلودلانيبدجوي نأ ملس دارأق ءرخآلا نع

 كارتالا نيب ةلص اونوكيل . ابروأ مصاوع ىف ءارفسلا ةماقاب ؛ ةيسايس
 « ذيفنتلا روسيم رمآلا اذه انل ادب امرو . هيف نوشيعي ىذلا مثرصعو

 ىدل هولثمب نأ ديري نيذلا .ارفسلا بدني نأ الإ ناطاسلا ىلع اف
 نيذلا لاجرلا ناطلسلل نيأنم نكلو عرمأآلا مل برغلا تام كح

 ةروشنم ريف تارك ذم : لايرغ قيفش داتسالا )١(
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 ىف ةيسايسلا طاسواللا ىف نوجمدنيف ؛ ةمبملا هذه لثمب مايقلا نوئسح

 ىلإ اهنوبنيو هلاوحأو هرابخأ نوءلطتسو « هيلا نودصقي ىذلا دلبلا

 تابوعص هوبودنم ىقلو ءاسسب الشف كلذ ىف ناطلسلا لشدقل ؟مهتلودإ

 مهروفن نع ةئثا تايوعص ىهو ,ءارفسلا فئاظوب ميقلا ىف ىربك

 , دالبلا هذه عئابطل مهمهف مدعو ةيوروألا ةراضحلاو ابروأ نم

 ىلا تابوعصلا نم كلذ ريغو « ةيوروألا دالبلا ىف ةايحلاب مهقيضو

 ةك رن ةرافسو ناونعب «تبرهو هعضو ىذلا باتكلاف ةلصفم اهدحت

 ىدنفاىلع اهاقال ىلا تاب وعصلا هيف فصي «راوتكر يدلا ةموكح ىدل

 مايقلا نعهزجعو 18٠١1 ةئس ىلإ 1ا/و0/ ةنس نهسيرابىف ايكرت ريفس
 ءارفسلا ءالؤم نم دري مل املس نآودبيو )١( بولطملاهجولا ىلع هتمبمب

 « كلذرم .ىثب مبفلكي مل هنآل , رمآلا لوأ ىف ةيسايس مابمب اوموقي نأ
 نأ دارأ امنإو «لودلا عم ةيسايسلا هلكاشم لح ىف مهيلع دءتعي ملو

 عالطضالا ىلع نورداق نابش ابيف جرخيف سرادم تارافسلا وكت

 بالطلا نم ارفن ةرافس لكب قحلا هنأ ليلدب « ىجراخلا ليثقلا مابمب

 ميلعتلا ىلع ريصلا هب لطي مل ناملس نأ ديب . ضرغلا اذهل كارتآللا

 ةيوروألا مصاوعلاف ممقي نأ, تك او « فك نأ ثبلي لف «دادعالاو
 نيرداق كارتأ داجمإ نم 3 ودلا نكمتتول ذإ «نانويلا سم لامعألاب نيمئاق

  فنررشلا نم ىناثلا فضلا لالخالا تارافسلا مابعب مايقلا لع

 م عساتلا

 لوتسءءاردورداجتاعنا سلجم ءاشنا لواخ ؛ حالصالا نم ىرخأ اهوجو ملس دارأو

 لئاسم كلذ ريغو . ةموكحلا نوئش نع نماضتلاب لوئسم ءارزو
 ىحاون نم هركذرم ايف هقيفوت نم ربك أب اهف هقيفوت نكي لف , ىرخأ
 ميدقلاو ديدجلا.ىشني نأ دارأ هنأ هلك كلذ ىف ةلشف ةلعو ءحالصالا

 (1) 11كطعغغعب المع ةصطدمددلع 1هموانع ةهانك 1ع للم ععغمأطع



 ىلع ةيسرفلا ةلخارثأ
 كارث الاس وعنف رصع

 ىن اتلادوخي

 ىناثلا دومحتن اك لع

 ايلع ادم رثأتي

 ةيعرلا نيمأت

 مس 9و

 ميدقلا لزتملا ةلازا نم دبال هنأ مهفي نأ هيلع ناكو « هلاح ىلع قاب

 . ديدجلا ةماقأ نكمب ىتح هراثآو

 ةينلا نكلو ع هلتقب رمآلا ىهتتاو ءبلطام كاردا ىف ملس لشف

 ددهت حربت مل راطخالا نآل ءنيطالسلا ناه ذإ حرابت ل حالصالا ىف

 مهلاديدقو ء حالصالل ىرخالييسس اعلا لع ني ربجم اوباكف ع مهناجبت

 ةرم مونلنودلستسي مبكرتت نل ابروأ نأ رصم ىلع ةيسنرفلا ةلملا دعب
 فالتخالا ضعبىلوالا هذه نع فلتختةديدج ةلواحمب اوأدبف ع ىرخأ

 نم ملعت دقو :ىتاثلا دومحم ناطلسلا ةديدجلا ةكرحلا هذه دب

 كلت تناكف « ديدجلا ءانب نم ءزج مدقلا لاعم ةلازا نأ ميلس هقلس

 ءاشناب أدبي نأ لبقف « اهيلط ىلا ديدجتلا هوجو نم هجو لك ىف هتطخ
 كيلاملا ةحذم نمادجهيشلاةبب رقةحذم ىفةيراشكنالا داب أدي دج شيج
 . ةئس ةرشع سمخم كلذ لبق كيلامملا ليع دمحم هعبات اهيف دابأ ىلا

 لامعاللا نم ريثكىف ايلعادمحم هيلاو رثأتيناكولاثلا ادومحمنأ ودبيو
 نأ ةقيلخ تناك لبع دمحم اهيلا ققو ىتلا ةضبنلا نآل كلذو ء اهم ماقىلا
 ىف عازن الو « حالصالا اوبلط اذإ ماكملا اهرثأتي لاصق د نو
 قيفوتلا اذه قفويهآر نيح « دومحمس فن نم اياجعافداص هبولسأ نأ

 ةعاسايك رت تاكو ع ناطلسلا شويج اهيف تلشف ىلا نانويلا برح ف

 اهتعرشأو اهيراوصو اهتدعاق ديدجت ىغبني ةنيفسب » هبشأ اهرومأ ىلو
 اهيف ءىش لك رييغت ىثبني ناك ىأ )١( «ابتراحو

 ركرم نسحبنأ لبقدلييس ىف ىضملا عيطتسيل نكي ) ادومم نأ ديب
 ىلع دمح بورحو نانويلا ةروث تناك دقف « لودلا رظن ىف ايكرت

 ضيضخلا ىلإ ةلودلا ةعمسب تطبه دق كلذ نع تأشن ىلا نامزألاو

 (1) 2دوعءاطمملغ : طه ةموسأع عع لع 1ةممتسقغ
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 - انهو يع

 اديب نأ ناطلسلا دجوه , ابنكح ماظن ىف وأ اهف ةقث ةلود ةيآل دعي ملو

 . ةلودلا ىف مهنم نييحيسللديدج عضو داحيإو « هاياعرلاح حالصاب

 نوقثيالو ةهوكمملا نوهركي نيملسملا هاياعر نأ كلذك سح ناكو.

 شرعلا حبصي نأ » ديرب هنأب ىدنفا سيئرلا ىلإ نلعأو ردابف , اهيف
 ىتحو « تارداصملا ءاغلإ ررقأ ىلا , هتفاخم ال بعشلا نمأم نألا نم

 بعاصملا نكلو () « مهئابآ ثاريمب اوعتمتي نأ مل نيرئاتلا دالوأ

 تناكف ع أدبام متي نأ نيبو هنيب تلاح هب تطاحأ ىتلا ةريثكلا

 عهنكح لاوط لغاشلا هلغش ايسورلاو ىلع دمت بورحو نان ويلا ةروث

 ةينيطتطسقلا نيسحتل ابضعب ةطيسب تاحالصإ نم رثكأ عيطني مخ

 عبرأ ىلإ ةلودلا ميسقتك ةرادالا ىحاون لوانت اهضعبو ع اهميظنتو

 فرعت تناك ىتلا ةميدقلا امسق رشع ةيناقلا لحم لحتل ىربك تايالو

 ةهوكلاو طالباالاج رلعهضرف وفروأآلاىزلالاخدإ و ؛ تالايالاب

 .رطخلا ةيلق ىرخأ لئاسم ةدع كلذ ريغو

 هوججولا هذه ىف ًاصلخم نكي مل دوم نأب قطنت ثداوحلا نأ ديب
 هتحت قي ارهظم لودلا مامأ عنطصي نأ ىغبي ناكامبإو ع اهيلط ىتلا

 ىلع صرح وأ لعفي امب نهري نكي مل لب , اهرخأتو ةلودلا فعض
 لجر لاومأ رداص ةرداصملا هئاغلإ نم طقف نيعويسأ دعيف , هعابتا

 ىدنفا سيئرلا كالمأ ةرداصمب كلذ لع بقعو . ىشتبش همسا ىدوج

 كلذ ىلإ دوم ناكو [ مايأ ذنم ةرداصملا ءاغل] نوناق هيلإ نلعأ ىذلا

 . عاضوالاو ديلاقتلاب ةناهتسالا ريثك ع هلاجرو نيدلل ريقوتلا ليلف

 هبسْنأ سانلا بضغ غلبو , مبطخسو سانلا فواخم هتافرصت تراثاخ

 , نيبلسملا لعىراصنلا ةآلامع همبتأو قيرطلا ةعراق لع شيورد

 ةمبملاب ضوونلل افك دومت نكي مل عقاولا ىفو , ريصملا ءوسب هرذنأو

 (1) طموعاطمتتع 0م. 16, 2, 7

 جالصالاو ىبأتلا دومت



 دوم لايعأ ةمبق

 نال

 ا

 رعشي ناكو ؛ حالصالا ىلإ ةجاحلا سحب ناك دقف ال: ضرعت ىلا

 لو .ةريصقتارتق ىف الإ رهظتل نكت ىل هءارآ نكلو « ابوروأ قوفتب

 ىذلا تقولا ىف ًايكرت لظو ؛ ىربكلا لئاسملا مهمل ةقاط هل كنت

 ريدقت ىف اريثك نوخرؤملا غلاب دقو « كلدك نوكيال نأ هيف دارأ

 . هلحدأ ىذلا حالصالاو هب ماق ىذلا رودلا

 « ةدئافلا ضعب ةلودلا تدافأ دودح لامعأ نأ ظحالن انتكلو

 هرثك نم مغرلا ىلعو . لفآلا ىلع طاشنلا نم انول اهنايك ىف تراثأو

 تلزنىلا ثراوكلاو ء اهب ىنم ىتلا مئازولاو اهيفكرثشا ىتلا بورحلا

 ابنه ىوقأ هتومدنع ةلودلا دحن كاد نم مغرلا ىلع « همايأ ىلع ةلودلاب

 دعنله ءابتالوو اهتايالو ىلع ةلودلا ناطلس داز دقف , هتيالو لوأ ىف

 ىف اشاب ناملسو ع ماشلا ىاشاب رازجلاك ابيلع نيجراخ ةالوب عمسن

 نمالابوروأ نم ةالولا فو* ىلإ عجار كلذ نأ ودبيو () . دادغب

 لخدتت نأ ةفاخدناطلسي ب وثولا ىف ركفي مك اح ىأ دعي ملف ؛ناطلسلا

 درن نأ عييطتسأ ابوروأ نم فوخلا اذه ىلإو , هيلع ىضقتو لودلا

 اهتايالو نم اهلخد ةدايزكىرخآلا طاشنلا لئالد نم ةلودلا ىلع ادبام

 ةيامح ىف تحبصأ ةلودلا نأ نودقتعي اوناب تايالولا ماكح نآل
 ًاديعب دبعلا سيلو « ابيلع ةروث ناطلسلا ىلع ةرونلاو « اهفنكو ابوروأ

 ّ . هتصقو لبع دمحع

 ةسداسلا ىف ديجمملا دبع هنبا هفلخو ١ممو ةنس ىلاثلا دومحم تام

 نيباتلا ضعب تنكم ةصرف اذه هنس رخص ناكف عهرمع نم ةرشع

 حالصا ىلع لمعلاو ةيكرتلا ةسايسلام يرسم ىلعروبظلا نم كارئالا نم

 .تامدخ ةلودلل امدقنا ريدقنالجر نيحاصملاءالؤه سأر ىلعو ءابلاح

 . اشاباضرو اهشاب ديشر اه ةليلج

 لابرغ قيفش ذاتسالل ةعوبطم ريغ تاركذم()
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 الجر ناكو «هردنل ىف ةلودلل ًاريفس كلد لبق اتاب دشر ناك

 ىلإ نطفتو « هدالب فعض ىحاوت سلي نأ عاطتساف ءاصلخم اكذب

 لودلا ةيامح تناك فيك هنيعب ىأر دقو ء ابضابنال ةيدجملا لئاسولا

 نأ كلذك معي ناكو ءاهب قدحأ نيح توملا نمابل ةذقنم ايكرتل

 هلمعأدبي نأ بحأف ءابيف قثت الو ةيلعلا ةلودلاب نظلا نسحتال لودلا
 نالعالا ناطلسلا نم ردصتسا ىّتح ىعسف ءابوروأ ةقث باستك اب

 ناطلسلا طخ جوتملا موسرملاىأ « هناخلج فيرش طخ و فورعملا

 . رهزلا ىارس نع ردص ىذلا

 اثاب ديشر

 هاخلج فرث طخ عاف ةهاكفلا بناج قخمال ةلفاحةرهاظم ىف فيرشلاطخلا ناعأ

 ةفئاطو ابف نيدلالاجرو اهؤاملعو ةلودلا لاجر هعامسل عمتجا لقفل

 هتقيسو ؛ ةدحاوو ةقلط ةئام هل تقلطأو ء ىسايسلا كلسلا لاجر نم

 ةيلهألا مظنلا نا » : ناطلسلا أرق مث « فورعممجنماهتقو ريخت ةالص

 ..مبلاومأ و مهفرشو مهحاورأ ىلع الماش انمأ نآلا نم اداياعر نمضت

 لكلا اه عتمتسي . .بهذم وأ ةلم ةيأ نم عيمجلل قح منملا هذهو

 هززع ىتح تقو ريبك نالعالا كلذ ىلع ضمي لو () « ءاوسلا ىلع

 نيدلا لاجر نم لفاح رقث عمتجا ذإ ء رخآ محيررصتب ناطلسلا

 اضر ميبطخ كانهو , نيلتم ةريزج ىف دوهللاو نمرالاو نيينانويلا

 ةيعر مكنا ؛ دوهيلاو ىراصنلاو نوملسمااهيأ لاقف ء ناطلسلا مساب اشاب

 (5) لأاعيمح مني ىوسي ناطلسلا ناءدحاوبأ ءانبأو دحاو روطاربما

 لود نم برقتل ةلودلا هتردصأ ىذلا ريطملا حيرصتلا اذهب

 الو اهاياعر نس لدعلا ميقت ةرضحتم ةلود ابنا تدك اف ايوروأ

 (1) ظموعلطوعلغ ؛ هو. كي 2, 9

 (2) طئادسأ : آه (0نعمنمو 0 0ءاعمغ 2: 3

 ناطلسإا حرصت

 ةيمالسالا



 اشار ديشر

 لبع لجر

 تاوت سلجم ,اقنأ

 مارتلالا ما .اعل

 - مهم -

 ىلع نيماسيلل بصعتت الو ءاباسح ةينيدلا اهاياعر بهاذمل بسحت
 فاغشلا ف ةيناهثعلا ديلاقتلا ناطلسلا سم حي رصتلا اذهب  نيملسملا ريغ

 امهالك ةميرشلاو ديلاقتلا ناف : فيرحتلاب ةيمالسالا ةعيرشلا لوانتو
 ةياعر ىف قوقحلا سفنب نيدلسملا ريغو نوملسملا عتمتي نأ ناحيببال
 ةمذ ىف نمو نيملسملا نيب زيبمت كانه نوكي نأ دبال , نيبلسملا ةفيلخ
 هلاجر نأب قطني وبف , هتلالد هلف ريطخلا مسي رصتلا اذه اماف ع نيبلسملا
 دب الو , مكحلل احلاص انازيم دعت مل ةميدقلا ديلاقتلا نأب اوفرتعا ةلودلا
 اذهو ؛ ناسلاو عئارشلا عم ضراعت ولو برغلا بيلاسأب ذخالا نم

 مل نيملا كلذ ىف ةلودلا لاجر نأ ىلع ةلالدال نكي هدحو نالعالا
 . نييلاكلا نم هيلع ةأرج الو حالصالا ىف ةبغر لقأ اوبوكب

 لوقي راك هباب ةلودلا لاجر نم هريغ نع زاتمي ديشر ناكو

 ىرهوجلاقرفلا وهاذهو  نولعفي الو نولوقي اوناك نيح ىف لعفيو
 « رثأتاذةتباث هلامعأ لعجوالضف مهيلع هلل عجىذلاوهو « مهني وهنيب
 ىأر نودب توملاب لجر ىلع مكح هنآل ةنردأ مك اح باقعب رداب اذهلو
 . ناطلسلا

 < لودلا فطع ةبساك دبال ةديدجلا ةسايسلا هذه نأ ديشر نقيأ
 < ىحاونلا فلتخم نم اباون مضي اسلجب ةلودلل أمنأو هقيرط ىف ىضف
 ىأر ىرسيو « ةيرحفاهلع نوعرتقيو لئاسملا هيف باونلا شقاني
 ىف ةلماش تاحالصا كلذ بقعأو « ١١( هسفن ناطلسلا ىلع هتييلغأ
 عض وو ء ايلعف ءاغل] نومزتللا ماظن ىغلأف ؛ اهبكح مظنو ةلودلا بيلاسأ
 تائيه ىلإ بئارضلا عمج ىف دبعو « اثيدح اقيقد ايلام اماظن ةلودلل
 عمج ىف سانلا ىلع ةموكلا دي لقثتال ىتح مبلاقالا لهأ نم ةيلحم
 , ةئيدحلا عئارشلا قفو تابوقعلل انوناق ةلودلل عضو مث , بئارضلا

 (1) 5موعءاطمملا 0م, 16 : 44 ١
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 ىندم نونات مصو دتشاو ع ةلودلل اثدح ايندم انوناق عضيل ايسنرف الجر مدقتساو

 ورسل فرعي ملف , اهل سانلاءارتحا تنمضةمزاح ةدش هنيناوق قيبطت ىف

 ماقأو ء ةوشرلا ىلع هبقاعو همك اخ مدقلا مظعالا ردصلا اشاب

 اهاوحأو اهرابخأ هيلا نوبي و تايالولا نودقفتي نيشتفم ءابلعلا نم

 وأ سانلا نوفسعي وأ ةوشر نوابقي نيذلا ماكحلا رابخأب هنوفاويو

 ةاودلل كنب ردصأو ةلودلل ديدج كنب ءاشناب كلذ بقعأو .اءلظ مهب نولزني

 . ةيلام اقاروأ

 ل مرح اهذيفنت ىف ىضمو ءاشاب ديشر دوبج تلاوت طفلا اذه ىلع

 ١ هدب لقت اوسحأ نأ مهلك سانلا ثبلي ملف ءنيللا وأ ىناوتلا فرعيال
 نورمتأيو هل نوديكي اوأدبف هنم فوخلاب اورعش نأ .امدقلا ثبلي ملو

 ءايتسا روعش ةماعلاب نأ اوسحأ نأ كلذ ىلع مهناعأو ؛ هنم صالخلل
 دقه ةماعلا ةبج نم ىعيبط فوختلا اذهو ؛ ديشر لامعأ نم فوختو

 ةعيرشلاب لدبتستو ؛ دوهيلاو ىراصتلا مهب ىواست ةلودلا اودجو

 ذختتل ( ةفيرشلا ) ةميدقلا ءايزآلا علختو , ىراصنلا نيناوق ةفيتحلا

 آرمأ ىنأت داكتال ديشر ةموكح نأ كلذك اوسحأو , ىراصنلا ىز
 وأ ىذأب مهسمت ال نأ تصرحو ىراصتلا رطاخ هيف تعار الإ
 رتسنت ةينارصنلا دب ىف ةأ 7 لجرلا اذه نوكيال ملف ء مضب محلانت

 ءاضقلا ىغيني ارطخ هؤاقب نوكيال لو , مالسالا ىبع ىغبتل هفلخ

 بواسألا اذه ىلعو ةماعلا ركف اذكه . .؟ لمشيو معي نأ لبق.هيلع

 ةلودلا نونضت< سورلا نوري اوداكي ملو , ديشر لامعأ اومهف
 ديشرف . انيقي مبك وكش تلاحتسا ىتح ىلع دم نم اهيا نومدقتي و

 امبإو ىجرفأل ناطلسلا نإو » ىراصتلا سورلا هفلخ قتخم راتس
 ىلع دمج نع نولوقتي اوناكزييرصملا نأ اوردامو ( «١ ىلع دمع مسملا

 (1) طموعادملغ 3و. 0

 .تايالوا دوشتعم



 اكاب ديشر لزع

 رولا ىلا دادترالا

 حالصالاةكرحراقبب

 اشاب ديشرو اثاب اضر

 دس #©8 ا دس

 ىلع نوامعيو هل نوديكي اوذخأق كلذ ديشر ءادعأ سحأو ! كلذ لدم

 :. 1مئع1 ةنس لزع نأ تيلي ملف . هطاقسإ

 « هثواسم مدقلا ماظنلاىلإ دادترالاو هماظن ءاغلا هانعم هل زعناكو

 أطخو ميدقلا ةحصب هنم ناعإ وأ ناطلسلانم ةيغر نع كلذ نكي لو

 ةلقو مهروفن نم ىأر امل هب هاياعر بوثو ىثحخ هنكلو ,ديدجلا

 نم عفر نيذلا ىراصنلا نم هاياعر ىتح ؛ هيراشتسم ىفو هيف مهتفث
 فروبلاطي اوضمو « هتين نسح ىف اوقثي مل مهردق نم ىلعأو مهناكم
 ناطلسلا دججو ماعلا طخسلا كالذ ءازإو , لاصفنالاو لالقتسالاب

 تاعبتو ةديدجلا ةمظنألاب هسفن ىلع لاقثألا ىلإ هب ةجاحال نأ
 دالبلا دريو ديريام ىتأي ديدجلا ريزولا اشاب تعفر كرتف , حالصالا
 . ةموكحلا وأ لاملا ماظن ىف اهدبع قباس ىلإ

 « هريفاذحي ميدقلا ماظنلا ةدوح يمت نكست مل اباك فورظلا نأ ديب
 امنإ و , ءاشي ام ابيفخم وأاهنلعي ناطلسلل اكلمدعت مل مدقتلا ةركف نآل
 ةرئاصةلودلا نأ. نورعشيو اهنوبلاطي اوذخأو هاياعر نمرفت ظقبتسا
 بئاصملا ةرثك نأ عقاولاو . هب مايقلا ىف عراست ملاذا ءاضقلا ىلا
 ىوذ نم ارفن كارتآلا ني تدجوأ دق تناك تامزالاو
 مهتثعب نمي ءالؤه لج ناكو , ثيدحلا ريكفتلاو حلاصلا ىرلا
 « ةيركسملا ةساردلل وأ ىجراخلا ىسايسلا ليثقلا ىف لمعلل ةلودلا
 ةدافتسالا _.رسحو ةيوروآلا ةسايسلا مهقي نم ءالؤه نم ناكو

 ىذلا اشاب ديشر رفنلا اذه سأر ىلعو ٠ اهتابلقتو ابلاوحأ نم
 « تاياغلاو ءارآلا ىف نيقفتم نالجرلا ناكو . اشاي اضرو هركذ رع

 فرطت .ىثلا ضعب افلتخا ناو ةينطولاو ءاكذلا و ةردقلا ىف نيب راقتم

 رصع لاوط اهيجوتو ةلودلا ةدايق ابوانت دقو ء اضر لدتعاو ديشر

 ع ةدع تابسانم ىف بنج ىلإ ابنج اعماكرتشاو زيزعلا دبعو ديجلا دبع



 مد جاب سس

 نسحت نم ةاودلا هتكردأ امف لضفلا دوءي امهتردقو امبنماضت ىلاو

 ىح اهنايك ناص ىذلا راصتنالا اذه : مرقلا عيرح ىف ىسن راصتناو
 ايكرت لاخدا ىف لضفلا عجري نيلحرلا نيذه ىلاف ؛ ىربكلا برحلا
 ةقناخلا تامزآلاىف ءانفلا نييوابنيي ةلوايحلاو : ةببوروألالودلا ةأيهىف

 . اهدعب وأ امبمايأ ىلع اهب تطاحأ ىتلا

 ىلع ىضف ؛ لياقب ديشر لزع دعب روهآلا ةدايق اشاب اضر ىلوت

 مي قفرلاو اياعرلا ىلإ ناسحالاب لودلا ىلإ برقتلا ىف ديشر ةسايس
 ناك اذإ هنآل ء تاحنرصتلاو تاغاليلا ىدم زواجي داكيل ًارهاظ مفر

 نيب ةاواسملا نم ةلودلا ةدئافب نوتمؤي هيراثتسم ضعبو ناطلسلا

 نيديعب اوناكبعشلا ةماع ناف ءاعيمج مبنيب لدعلا ةعاذإو اهاياعر

 محل ردصي امب لمعلل نيدعتسم اونوكي ملو « ءارآلا هذه نع دعبلا لك

 ابماكحو ةلودلا داوق ناك لب « ريراقت نم مهل هجوي امو حئاصت نم

 ىف مهتيعر نم نييحيسملا ىلع ادي مهلقثأو ؛ كلذل ًاراكنإ سانلا دشأ

 هركيل ناطلسلا نكي ملو . تارارقلاهيف عاذت تناكىذلا تقولا سفن

 اذإ هتالو نم دحأ ىلع بضغيل نكي لو دانعلا اذه نيبلسملا هاياعر نم

 نويلعي اوناك هيرامشتسمو ناطلسلا نآل ءايدووم فسع وأ ايمذ ىذآ

 اوفرسأو اهيئاصا اواله دق ةلودلا ىف نومثيعي نيذلا ىراصنلا نأ

 ىذأ امب ءاسأرفو ايسورك ىربكلا ةييوروألا لودلل راصتالا ىف

 .دحلا زواج افسع ىراصتلا ءالؤه فسع ىلإ مبعفدو نيياسلا روعش

 عيجشتلاو ةرصانملاب نييمذلا ءالؤد ةالاو ىلع اوبأد دق لصانقلا ناكو
 امب , ليسلا اريلع نوذخأيو اهدي نواشي ةلودلا لع ادي اوحبصأف

 عوضخ3لا نم نولك ةيعرلا نيب ةاواسملا ىلإ نورظني ماكحلا لعج

 مالسالل ناوملا نم ابرض نييمذلا لاح نست نوريتعيو ؛ لودلل

 اهنلعأ ىتا ةيرظنلا ءىدابملا نأ ملعن نأ ىغبني اذهل . مالسالا ةلودو
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 «ديشرو اضر ابيلا ىعس ىلا ةديدجلا راكفأآلاو ع ديجيلا ديعو دوم

 « نيلته ةريزجو ةلاخلجماهرثأ ىدعتيال تارهاظم نم رثك أ نكت مل
 ملعأ تناك ليبسلا اذهنع ابعادخ ىجريناك ىتلا ابوروألودنأو

 حالصالا اذه ةلقرع ىف نالماعلا طشنأو , لاخلا ةقيقحي سانلا

 .٠ موعزملا

 اهقحو 3 اليوط انمز ةلودلا رومأ ةدايق اضرو ديشر بوانت

 هحلصأو شيجلا اضر لوانتف ع ىش ةفئاط حالصالا هوجو نم مه

 هتنكمىلا ةوقلا هاطعألب 0 مرقلا برح 5 مساحلا هرودب موقيل هدعاو

 هطاشتبابلك ةرادالا ىحاون ديشر لمشو 0 ىربكلا ب رحلا ىلإ تايثلا نم

 أمنأو ةعماج سسأو 4 كثيدحلا ملعتلل ةي ةينذم سراده أمنأو هن ءافكو

 , ةيلام اقاروأ ابمساب ردصأو «ثيدحلا ماظنلا ىلع ايلام افرص» ةلودلل
 لع ثيدحلا شيلا تادحو عذوو« ىرادالا ةلودلا ميسقت داعأو

 تايفشتسم اشنأو 5 ماعلا ملعتلا ًائيدح ايان رب عضوو 34 ماسقألا هذه

 « ناطلسلا ةئيشمب قرلا ىغلأو « ثيدحلا بطلا نونفب سانلا جلاعت

 ,ىحاوت أون نم هي ةحأت امهنا وعأو نالجرلا رداغي ملف 6 ىشلئاسم كلذ ريغو

 هفوت امهلامعأن كلو « اديدج احور ابيق اثعبو اهالوانت الإ ةموك-لا

 ,ىبتنا لب ؛ مايألا لبقم ىف ابغوابب ترشب الو ةبولطملا ةياغلا ىلع
 ؟ كلذ بابسأاف 3 حالصالا ةكرح دومخو ةيعجرلا ةدوعب مالا

 ذإ ةاودلا ىف نيجانلا نيملعتملا ةردن وه كلذ بابسأ ىوقأ لعل
 ليلقرفنالإ هتدئافبنوةمؤيوأحالصالانومبفي نمكانه نكي ملف كاذ

 ىذلا ذيفنتلا ف هيلع نودعتع نم نودجيأ نودلصملا نكي لو ,ادج

 نم دحبال مث ررّقي ناطلسلا ناك اذهل ؛ حالصألا اذه ساسأ وه
 هفتكب مل ىكرتلا بعشلا نإ لب « طَقف تارارق تارار دل قت ذفني
 ضراعيام رومآلا مق نأ ىلع صرح امن] وىلسلا فقوملا اذه



 لما ؟نأؤ سس

 سجر « ةيريخلا تامظنتلا » هذه نأ هنم انظ ةديدجلا ةموكسلارماوأ
 ىلسم نأ كلذ لئالد نمو , هبانتجا نم دنالف ةينارصتلا لمع نم
 رماوأ مهتغلب نيح مهيلع اوبصعتو نييمذلا ءاذيإ ىف اودتشا ماشلا

 ماكحلا ناك لب . مهسفنأب مهتاواسمو نييمذلا ءال وه مارتحاب ناطلسلا

 شيورد لعف 15 ابضقاني ام نوعيذيو رماوآلا هذه نوفلاخ مهسفنأ
 . . . .» هيف ءاج اروشنم نيبلسملا ىلع عاذأ ىذلا قشمد ىاح اشاب
 مهسبالمف(اذك ) مالسالا اودلقي لامع دنع ىراصنلا نآوه ىدابلاف
 الو اناضر دض اذبف اهوفلاخو مهتاجرد اودعتاو « مهطاعت و مهمئامعو

 نأ لجألل اذه انموسرم كل انلسرأ كلذ ىلع ءانبف . ةصخر هب ىطعي
 نأ مييلع اوهبنتو « الاح دارملا كلذ بقاوع نم مورذنتو مهورذحت

 اتئلب نأو ٠ ادوس لاعنو ءادوس ةمادعو قرزأ سوبلم اوسبلبال

 ىف هتئيطخو هلاح نع ىئغيال هل اف ةروكذملا دودحلا ىدعت ادحاو نأ

 فيرشلا طخلا ةعاذإ دعب اذهو )١( « هقحو مكقح نم علطنو هقنع

 هتعباتم نعاوفكو طخسسلانيعب حالصالاىلإ كارتلا رظن انه نم .ليلقب
 . رثأ ىأ هل ربظي ملو ةقيض ةرئاد ىف اروصحم لظف « هترصانم وأ

 حالصالا كلذ ىف ردصت نكس مل ةلودلا نا كلذ ىلإ فضنلو

 ةاضره كلذب تيلط اهلا بلاغلا امبإ و , ةيعرلاو بعشلا ريخلا ةين نع
 تدك أ ىتلا ةليما تاحرصتلا هذه تناكف » امدو بسكو لودلا
 مو «ابوروأ عادخل تارهاظم ةريتعم ؛ اهل رصحال تارم تددجو

 اتسلو () ع م« احلا نم ةقداص ةديك أ ةيغر اهنأ ىلعاهنوريل سانلا نكي

 بلذي هناأل « ديشرو ديجلا دبعل ديحولا ضرغلا ناكاذه نأب عطقن
 امنإو ةلودلا ذاقثا ىف ةقداص ةيغرب نيعوفدم اوناك نيحلصملا نا كلذك
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 نم ةلودلا ضرف
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 لاملا ىف ةلودلا رقف
 تاياقكللاو

 نيفظوملاداسخ

 ل هس

 اهرابتعا ىلع اورصأ  اهجراخو ايكرت ىف - سانلا نا ىف عارن ال

 ' . نارسخلاو لمشفلل اببس اذه بسسو كلذك

 لاملا جتنت ىلا تاءافكلا قو لاملا ىف ةريقم ةلودلا تناك كلذك

 نسحب ايداصتقا الجر اباك تاوئسلا هذه لالبش قزرت لف

 لاملا امل ءىبب وحن ىلع ابيف فرصتلا نسحتو اهدراوم ىلع ةنميح لا

 ىربك ةيلام ءاطخا ىف نوحلصملا عقو لب « ةيحالصالا عيراشلل

 دقفت نأ ثيلت الف  ىتدعم ديصر الداعي ال ةيلام قاروأ رادصاك

 مدع ؛ رخآ ىنعمبو « ةلودلل ةيقيق- ةيئازيم دوجو مدعو » |متميق

 بيلاسأ ىلإ اهتجاحو , اهلاومأ فيرصت ىف عبتت ةطخ دوجو
 ةلودلا ةريح ىلإ اذه 0) «جرخلاو لخدلا نيب نزاو داحيإ نم اهنكمت

 ءاسؤرفيلكت و « ةراتنيمزاللل اهئاطعاو .بئارضلا عمج بيلاسأ ىف

 قنييركسعلا هداقلا ىلع دامتءالاو ء ىرخأ ةراتابعمجت ملاقألاو رئاشعلا

 تاراتلا فلتخم ىف اهئادأ ىف مهءلظو سانلا فسعو « ةثلاث ةرات اهتيابج

 . ةرمتسم ةيلام ةمزأ ىف ابسفن ةلودلا تدجو كلذ ءازإو . تالاحلاو

 دقل ىتح , هتدجو اذإ هقيرصت ىلع ةرداق ىه الو لاملا ةدجاو ىه الف

 دنبجلا لعج امم نابحاللا نم ريتك ىف اهدنج تايطعا عفد نع تفقوت

 لب « راحدنا وأ ةيزه نم اببيصي امب نولفحب الو اهنوقوختي لاعلاو
 ناوفنع ىف ودعلل ءوجللاو اهفوفص كرتق نوددرتيال نوريثكلا ناك

 ةمذ داسف نم فرعن ام كلذ ىلإ فضنلو ع لاتقلا ةمو>و ةكرعملا

 .ةلودلالاومأ سالتخا ىلإ مبليمو ىشرلا مطوبقو كارتألا نيفظوملا

 ةمهت هيلع تتيثو نيدأف ةمبتلا هذه نم ملسي مل هسفن ديشر ىتح )

 نأ انعطتسا كلذ انرك ذ اذإ ( . (ةريطخ ةيضق ىف ءاشترالاو ةقرسلا

 ةرجاع اهسفن دحت تناك ف يكو « اليئض ةلودلا قيفوت ناك فيك لعن

 (1) تدععاطمعلاب 0م. 01غ 2, 1

1 .2 .1514 (2) 



 دادزي ناك ىذلا جرحلا نم أم وجنت ةعسأو تاحالطصاب مايقلا نع

 موي دعب أموي اهب
 بدحلا نه نلعت تناك اهف ةينلا ةصلاخ كلذك لودلا نكن لو

 نمناكام ىلإ ةراشالات قبس دقو ءاهدبب ذخالاو ةلودلا ةحلصم ىلع

 ل نيب ور وألا اهءاحصن  نرأ ىلع لدي امم , ةيلاملا ةلودلا مظن داسف

 رادصابةلودلل مهحامسف ؛ صالخالاىوذوأ ةيافكلا ىوذ نم اونوكي
 ةلودلا ىلع مهلخضو ؛ نيرمآلا الك ىلع لدي ةنومضم ريغ ةبلا» قاروأ
 , نوءداخيا وناك مهتأدكؤي ةينازيملاو ىلاملا ماظنلا لئاس» ىف مصنلاب

 لدجر ا!رفرعي « ىلاملا ىنوروألا ميظنتلا تايلوأ نم رومألا كلت نآل
 تناكو . اهرسأب ةلود لاومأ ميظنتل بدني ىذلا راشتسملا ال عراشلا
 ىف كارثآلا ةلقرع هنأش نم لمع ىأب مايقلا ف رخآاتتال تاموكلا
 ىف لخددتلاو ةلودلا قالقا نع سورلا فكي ملف « مثر ومأ حالصا
 عهنيبام داسفإ ىلع لمعتو ةحارصنيحلصملا براحت تناكو « اهنوئش

 عتارملانم ةرمف اشابديشر لزع نم تنكس دقل ىد ناطاسلا نيبو

 ددرتي ملو , قلقلا نه ءىث ىف ةلودلا تاحالصا ىلإ رظني شينرتم ناكو

 تناك ام ىلإ ايكرت ةدوعو ابهئاغلا ىف هتبغرو اهنم هئايئسا نالعا ىف
 هاياعر وناطلسلا نيب لخدتلا نع افكن ملاسارفو ارتاجنا ىتحو « هيلع
 اهدي لشو ةموكسحلا ةبيه للق امم « مبنم فئاوط ىلع ةيالا ءاعداو
 زثعت ةيعر نم فلصلا رانو لودلا ند ةباقرلا ران ؛ نيران نيب ابلعجو

 . نيرخآ ةاعرب اهعار ىلع

 ٠ مالنا, لامآلا وأ لئاسولا نم ديشر ريغل وأ ديشرا قبب اذامو
 عاذأ اذإ ءىطخم ةاواسملا نلعأ اذإءىطخم ء رصق اذإ مالمو ملصأ اذإ
 دصحيال ءاهنع دعتبا اذإ نابم ايوروأ نم برقت اذإ نابم , دادبتسالا
 دجو اذا ع هيف هقفني ىذلا هجولا دحي ل هدجو اذإو بلط اذإ لاملا

 لودلا فقوم
 حالصالا م

 نيدلصملا ةريح



 ديحملا دنع لرع

 الاكل

 ول هلل . . عيطتسي اذاف ,افراع الو ارك اش دحي مل قافنالا هجو

 كرتيلوحالصالا عديلف لولغملا زجاعلا وهو فيكف ع لعفام عاطتسا

 الا هيلع داز امو « اًئيش رمآلا نم لديم وه اف ابتنعأ ىف ىرحت رومألا

 رودىف نايك ةيناهمعلا ةلودلانأ  هدابجو هلمع ىلع كح  خينرتملوق

 ت'اشن ىذلا ببسلال بي هلالحمضالا اذه بابسأ نمو « لالحمضالا

  عضووتلاة بور وألا ةقيرطلا لع الصالا ةركف ىه_-اهايالب لك هنع
 لمجي اقوسم ريخآلا ناطلسلا اهيف عفدنا ىتلاو « ميلس ناطلسلا ابساسأ
 لخيلو لمعلا لجرلا عديل ع () م تالايخلا نم ةفئاطبو دىدش
 لمعلاب مهيلع لاقثالا هيلا نوبلطيل سانلا ناك اف ةعدلاو ساتلا نيب

 اوكرتيلو هباحصأو وهرمآلا عديل , ابلهأو ةينارصنلا عابتابو
 هيلع رمآلا داسفاب مهمبتي لب مهنع ىضريال هناف هدحو ديجمل دبع
 ةنس رياني لئاوأ ( ديجلا ديع كح رخاوأ ىف مالسب ديشر فرصنيل
 .هجولابجو سانلاو لودلامامأ هتليح برحي ناطلسلا عديلو 807
 اهعسوالإ ًاسفنهثلا فلكي اهف , نايسنلا بئاحس هسفن ىلع لجرلا ”رجبل
 . ءايعالاودبجلا دعب ارمأ غلابب وهامو

 عمسيو سأنلا طخس قلتيل , ناديملا ىف هدحو ديجلا دبع قبيلو

 هدحو قلتيل و « هبعشو هجات ىلع ةينارصنلا ةعيابمب هايإ مهماهتا هينذأب
 ىريلو «اهتساسوابوروأ لهاوع نم ةيرخسلا رهاظمو ةنابملا حراوج
 رادلاهذه نعلحريلو: ائزو هل نوميقيالو هيلع نويغشي هدنج هبنيعب
 هسفئاب زعم « محلا لجرمو زيزعلا دبع هيخأ نيب ايلخم ءافسآ انوزحم
 ىئارآ ذيفنتل تلذب ىتلا ةيانعلا نم مغرلا ىلع هنا ركني دحأال » :هلوقب
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 ا

 حالصالا الخ ؛ هنم هتوجر ىذلا رقلا عيرراشملا هذه نم ءىش رمش ل

 نوزحم ىنا . . . . نيكم ساسأ ىلع مقي مل اذه ىتحو , ىنرحلا

 لبقتيلو , ريكفتلا نم بواسألا اذهب رعتيل 0) « ىسالا غلاب
 ةنلا قداص ناك هنا هؤازع نكيلو , ةيضار سفنب هل سانلا لزع

 مبيلا ءاسأو ءارزولا لدبت ناو ةيعرلا ريخ ىلعاصيرح ءاسق ناو

 نم هييصن لمحيل . . اباسح مهل بساح وأ مباضق ردقم ريغ مبفرصو

 .قيفوتلادأطخأ ىذلا نمؤملا ةنسح هل نكشتلو هايا مهتعلو سائلا طعس

 املاط دقل ؟ ىلوآلا لاحلا ىلادادترالا ةبغرو ةيعجرلال يس دهاجي هلامو

 دقو ؟ دادبتسالا نيبو ةموكحلاو رصقلا ىف ىمجرلا بزحلا نيب لاح
 ىلإ عمتما املاط دقلو , لئاط ريغ ىلع هعايتأو هدوتج براح املاط

 اذهو , نوديريامنيبو مهيب لخيلف , ىودجلا ةلقىلع مبعئاصو مهتاباشو
 اناطلسو ةفيلخ مبسفن أل عمومفريلف . ركفلاو ىأ رلاعهكر اشير يزعلا دبع

 ىأ لجر ىلا رومآلاب دبعيف ,هظح برجبل نيزعلا دبع لبقيلو
 ىف ىضم هعديلو , ىلع دم وه ع ةفرعم الو ةريخالو ةيافك هززمنال

 انامرف ردصيلو . ادارم رمالان م غلبي هاسع انيح مظنتلاو حالصالاف

 اهحلصيو ديدج نم ةلودلا رومأ هب مظنبف 186+ ةنسربفونىف اديدج

 ىضري ادج مدق ماظن ىلإةلودلاب دعيلو , دبجملا دبعوديشر هب اهالتبا ام

 ةنابم هيف ناك نإ و ىضاملاو عرشلا ازارعا هيف نوريو نويفتسلا هنع

 مايأ ىلاولا لباقي ىركسع ىاح ةيالو لك سأر ىلع نكيلف ,ةيعرلل
 ردصلل ىركسعلا ىلإ ولاعضخيلوجارخلا بحاصلباقيرادرقدو ءافلخلا

 نم اذهب ماكحاألا رجتلو , ةيلاملا ريزول رادرتفدلا عبتيلو مظعألا

 اذه ىف ريزعلا دبع ضهلو ؛ لالإ برو ةرادالا بر نيب نواعت ريغ

 هيلع الو « ةيسنرف سرادم ىف فقثم مبضعي ءاحصنب انيعتسم جالعلا

 نماللا طيض نع هتطرشو هماكحو هترادا زجع ءاينا هيلا تلأوت اذإ
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 لي ّرملا دبع ناطلسلا

 ميدقلا ىلا ةدوعلا



 ماعلا

 ىراصتلار كرم

 ماعلا ىف

 هما

 ريمزأو توزيبارطو هنردأ تحبصأ اذإ هيلع ال . ىحاوتلا فلتخم ىف
 جرخم هحالصاف « هلك كلذ نم هيلعال « بارطضالاو ىضوفلل احرسم

 .هريتنامو , ماشلا ف لودلا هيتأتامرظنيل هلك اذه عديل « سانلا ةقاط نع
 برح ىلإ اةوسم رمآألا رخآ هسفن دجيلو « لقالقلاو برحلا نم هيلع

 . اريصم ابش هسفنل فرعتال

 تكا

 تالليولا نملفاح لباو تحن ن#تو قشن ماشلا تناك نيحلا كلذ ىف

 ابلضعأو ةبيصملاب كاذ ذإ مالسالا دالي ل فحأ تناك ابلعلو , مالآلاو
 رصعلا بعاصم قوف  ابقتاع ىلع لمحت تناك دقف « ةباصإ ءادلاب

 أرضعب ودالبلان يوكن نع .ىثان ابضعب؛ةيضامن ورق ليباقع - ثيدحلا
 . هلك ىمالسالا قرششلا خيراتو اهخرات ىلإ هدم

 ىماشلا ىف ةمذلا لهأ تعضو دقتناك ةيبيلصلا بورحلا نأ كلذ

 ةليوطلا بورحلا هذه دعب رظنني نكي ملف « جرح نع ولخال مضو»
 ىفاصتي نا مالسالاو ةيئارصنلا نيب ماشلا دالب ىف اهنارين تلعتشا ىتلا
 سلدنالاىراصن دتشأ اكف ءىراصتلانم دالبلا ف ىقب نمو نولسملا

 ىراصنلا لع ماشلاوءلسمدتشا دقف ؛دادرتسالا ب ورحدعب نييلسملا ىلع
 رمالارمتسا دقو ء«بيرق نم بيرق نارمأللاو «ةيبيلصلا بورا دعب

 « رشع نماثلا نرقلا لئاوأ ىلإ ةبييلصلا بورحلا ةياهن نم كلذ ىلع
 نيكسم فعضتسم هرمأ ىلع بولغمبعش ةلماعم نولماعي نويمذلا لظف
 وأ نوسسبلي امف نيللسملاب هسفن ىواسي نأ كلميال قارصنلا ناكف
 « لسلا قيرط نع ريسملا ىلع رسجيل نكي ملو « نولعفي وأ نوبكري

 ابدأ هقيرط ىف سايقي نأ ثبلي الف قيرطلا ىف هلياقي ناكدقل ىتح
 قاحل ةياقو نيملسملا عاست نم ماشلا ىراصنل نكي ملولو ءامارتحاو

 امامت مراثآىلعموقلا ىفع ذإ « سلدنألا ف نيملسملاب قاحام ماشلا ف مهب



 ل و ل

 ابيلع ضرف دقماشلاخي رات ناك دف , رمآلا ىفام لك كلذ نكي مو

 ءبهاذملاو نايدآلا نم فيرط بيرغ لكل « افحتم و نوكن نأ

 لك مضت  نييالمةعضب لبع اهناكم ددع ديزيال ىتلا  دالبلا هذبف

 بهاذا نم ىصحتال ةفئاطب درفنتو « ةفلتخلا اببهاذمب نايدآلا ناولأ

 ىتلا ةيريصنلاو ةرمسلاو زوردلاو ةنراوملا فئاوطك ءام ةصاخلا

 طيلخلا اذه نوكي نأ ىبيدبو . اهدحو ماشلا دالب ىف الإ دجوتال
 لعج امم ؛ دحاو ءاوأ ىلإ ابعامتجاو دالبلا دحوت نيب الئاح ىنيدلا

 ن٠ هيلعنامكلذ ىلإ انفضأ اذاف « اببعصأو روماللا دقعأ نم ماشلا سس

 ءارحصلا نيبو , ةنورحلاو ةلوبسلا نيب ماشلا ىف تآيبلا فالتخا نم

 ىحاونو تاعفترملا دالبو < لخادلاو لحاسلا دالب نيبو « عرازملاو
 هذه ىلإ نيرجابملا فالتشا نم كلذك هيلعت امو , تاضفخنملا

 بدح لك نم اهملا نيحتافلاو سانلا هاجتاو « مدقلا ىف ةقيرعلا ضرأللا

 ثيدحلا رصعلا ىف اهماكح نأ هيلا انفضأو كلذ انفرع اذإ ءبوصو

 عداو نمآ دلب مكح مييلع بعصي نيذلا نوينامنعلا كارتألا مم اوناك

 اهيلع ماشلا تناك ىتلا لاخلا روصت انيلع ناه ء رص سناجتم دحتم

 ٠ ثيدحلا رصعلا علاطم ْف

 ىرامالا ماهي مي بملح ىه تايالالأب فرعت تايالو عب رأ ىلإ ماهشلا كارتألا مسق

 هرودب مضاخا شاب اهنم لك ةرادا ىلعموقي ع سدقلاو ماشلاو توريبو

 وياما ىضرعلا ريشمب بقلي وقشمد ىف يقي ىذلا للعألا ماهشلا امل

 مازتلالا قيرط ىلع اهبئارض ىبجتو ايركسمع امكح كحت دالبلا تناكو

 :ةلودلاةةرسو ىثرلاو لاملا مج الإ ىنعيل ؟ احلا نكي لو . فورعملا
 داعناكو «باذعلا فعوض الإو ءادآلا ةفعاضمب نيلهألا مزاين اكف

 لوقيقلاو ةراهكلالا ةزئاط و ةيراشكنالا نم مهمظعمو دنجلا نمدديب ام ىلع ىكرتلا ىكاخلا
 ناب رتحتو ناعزانتت نآتفتال ناتفئاطلا تناكو « لوقبيقلا ىمست ىرخأ



 سا 0س

 دنجلا لغشو . اماث اطوه دالبلا ةلاح تطيه ىتح عرازملاو ندملا ىف
 ( مهحلاصم ةءاعرو سانلا ةيامح نع اوفرصناف ةعزانملا نم منيب امب

 سانلا لع د نجلا ءالؤ» دتشاو لاخلا برطضاو نمألا لتخاف
 لهأ باصأ ام رثك أ مهيديآ ىلع ماشلا لهأ باصأ ىتح مهوفسعو
 مهيديأ ىلع نومشتي مسق لك لاجر ناك ذإ » « كيلاملا دي ىلع رص
 ةداعلا ترجو« ىوابقلا ف مبعاتجارثك أو , ( مهتقرف ) مبقاجوةراشب

 ءابيف هلاجر عمتجي ىذلا قاجولا ةراشأ هوهق لك قاجو قوه مسري نأ
 اوناك ةراح لكلاجر نأ الإ تقولا كلذ ىف ىركسع ماظن مهل نكي لو
 ريبكل نوعضخمب عبمجاو , اهيف لاحلا قاجولا ( سيئر ) اغأل نوعضخي
 ىلاولا ةقادصو ةراسجلاب هزايتمال تاوغآلا نيب نم بختتملا قاجولا
 ىوابقلامامأرورملا ةليجةياشةأرمآألوأ ثدحلنكمب نكيلو « اذهريخل وأ
 ()«لابجلا كثلوأ ةسيرف اوحضي نأ ةفيخ رك اسعلا اهيف عمتجب ىتلا

 هنع أه دقو , قاسو مدق ىلع امئاق ماسقألا نيب عازبلا ناك دو

 فوانع كلذ نع ببسنق ةفعاضتملا ماسقألا هذه نيب ةريثك بورح

 نيك اكدلا ببنت تناك ثيح ع ةميظع رارضأ ىلاهألاب قحلو ةريثك
 ج ورخلا لييسلا ءانبأ ىلع رذعتيو لاغشالا لطعتتو قاوسألا لفقتو
 ماسقلا اصوصتخو  ندملا ضعب تحضأ ةرم نم كو « مهتويب نم
 ةلخادم الإ لكشملا فرصني لو ,كلذ ءارج نم رانلل اعطم  بلحو
 دنع ريصق تقو دعب رشلا دوعيل نكلو , نايعآلا ضب وأ ةالولا
 مهسفنأةال ولا لع مولا ض,ن املاطلو .. . . . ريغص بجو هل ثدحأم

 ثيح اشاب ميلسل من١ ةنس قشمد ىف ىرج اك مهرك اسعو مهواتقو
 ىلع اهضرف ةيئرج ةيرض لجآل هرك اسع مظعمو وه لتق
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 دبل

 لتقلاو ضرعلا ىلع ءادتعالا ناك دقو  نيتاسبلاو نزاخلاو نيك اك دلا

 000ه موي لك ثدح امم

 ادبو ءابروأ قوفتي نويلسملا عماستو . ثيدحلا رصعلا لبقأ ايلف
 ماسقلا بعاصمل تفاضنا ,اهلاح ءوسو ةينامثعلا ةلودلا فعض ةيعرلل
 ىراصنلا فئاوط نا كلذهءوس للع.وس لالا تدازةديدج بعاصم
 اوذخأو مهسوءراوعفر ىتح ابوروأ لود قوفت رابخأ مسنقت دكتت مل
 دازو « ةيضاملا روصعلا ىف ملا وفلسأام نيملسمال اودريل نودعتسي
 اهفئاوطب رضو ةيعرلانيب قيرفتلا نم كارتآلا هيلع ىرجام ةلب نيطلا
 دورابلا نرخمك ابلك ماشلا لمجو رانا جبجأ ام ضعبب مهضعب

 نوحناسلاذخأو .ابرخم ًاراجفنا رجفني ىتح_ دعب نع -رانلامشي داكيال
 رفن لصتاو . مهلودولا اهلاو>أ نوبنيو داليلا نوداتري نويبوروألا
 نأ لودلا ثيلت ملف هتاكش ىلإ عمتساو ةضيبملا فئاوطلا ضعبب مهنم
 ناوهنم اوأرام لخدتلا ىف ةبغر اهدازو , .ىسلا لاح ا اذه ىلإ تببنت
 ددب- نأك ىدلا نمآلا لالتخا نم اوسمل امو دالبلا هذه ىف نييمذلا
 لودلا ةيانع ثيلت لف لوألا نييبوروألا ضرغ ىهو  ةراجتلا
 امدمتعمو اهلصانق تلسرأ نأ ٍبذكتملو « رطقلا اذه وهن تبجتا نأ
 . اجرح ةينايئعلا ةلودلا ىلع رمألا ديزتو رمآلا ىف لخدتت تذخأو

 اكع ىه : ماشلا نم حاون ثالث ىلا نيبوروألا راظنأ تبجتا
 ىلإ اهقيرط تذخأ دق تناك دقف ىلوآلا امأف . سدقملا تييو نانبلو
 «رشع نماشلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لالخ لالقتسالاو ةوقلا ىلإ
 ًارداق ًايوق ًاريمأ ناكو ؛ دفص لئابق خيشرمعلا رهاض اهرومأ ىلوت ذإ
 نم نيح ىلإ اهصلخو اهنصحسو ىليلجلا ةيحان ىلع هناطلس دمي نأ عاطتسا
 تأديو هتياعر ىف تضهن نأ ةئيدملا ثبلت ملف , ىكرتلا محلا تاءاسم
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 نيب فالخلا رش

 نيدسملاو ىراصللا

 بناجالا نوماسلا
 نولحدتي



 اكع نومحي ريلجبتالا

 رارجلا هلا دع

 رازملا هابح

 ل

 ىلاعلا بابلا نع القتسم لظو « روبظلا ىف ةيراجنلاو ةيسايسلا اهتيمهأ
 .ارمأ كلذىلع هناعاو ء )به ىلإ 100. نم ةئس نيرشعو سمن ىدم

 سورلا نيب كاذ ذإ ءادعلا ناكو « بهذلا ىأو كب ىلعك نويرصم

 ةناعتسالل ىعس دق كب للع رصم ريدأ ناكو . هدشأ ىلع كازتألاو

 نم ديفي نأ عاطتساف« رهاض كلذ ىف هاراجف . كارتالا ىلع سورلاب

 نأ اوعاطتسا مهنال , كب ىلع هبحاص دافأ امم رثك أ سورلا ةنواعم

 ىلع مهوتام ىتح كارتاللا لضاني ستساو . ةيماحو لوطسأب هودعب

 . ؤاياله ةنس هتدلبراصح

 تلصتاو « قرلاو ةوقلا يلإ ابليس اكع تذخأ نيملا كلذ نم

 ىف طباري ناك ىذلا ىزيلجتالا لوطسالا نيبو اهتالو نيب بابسألا
 دامتعالا نأ زيلجتالادجو ذإ . ةيسئرفلا ةلحلاذنم ضيألا رحبلا قرش
 ادرومو أجلم ىزيلجنالالوطسالل لعجب اكعاهءانيمو اديص ةيالو لع

 كرتشا ىذلاقفوملا نواعتلا اذه ناك انه نمو : ةجاحلا تقو ةنوئملا

 ىعاس طايحاب ىهتتأو اكع ىلاو رازجلا عم ىزيلجنالا ل وطسالا هيف

 و٠ ةنس ماشلا ىف نويلبان

 رثأ هل نوكيس باش ريمأ اديص ةرامإ ىلوت 18١ ةئس ىلاوحو
 فلا اذه ةصقو . رازجلا هللا دبع وه , ىسايسلا ماشلا لبقتسم ىف ديعب

 ىمالسالا قرشلا ءامعز تداس ىتلا حورلا ىلع لدت هتسايسو هلامعأو

 فيعضلا بئاوج نم ريثك نع ان فشكتو «2 نيحلا كلذ ىف

 رايمنال قيرطلا تدبم ىتلاو « اهئبع تحن حزرت ةلودلا تناك ىتلا

 . قرشا دالب نم نكسذلا ىلع برغلا تناعأو ةيمالسالا ةدحولا

 هف ميئأذإ ,ًادج ةركم نس ىف ةيلمعلا هتايح رارجلا هللا دبع أدب

 اليلق الإ ثبلي ملف , ماشلا ل-اوسل ايك اح هرمت نم ةريشع ةعساتلا
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 ناكو . همامز ىلإ ابمضو قشمد ةراما ىلع ىلوتسي نأ عاطتسا ىتح

 ع ماششلاب اهنع لالقتسالاو ةلودلاب بوثولا ةعزن هرماخت احومط ىّتفلا

 نالعاو ىناثلا دومم ةفيلخلا علخ ىلا ىاارتت ةديعبلا هلامآ تناك لب

 نيبو هنبب بد نأ فالخلا ثبلي ملاذحلو , نيبلسملا ىلع ةفيلخ هسفن

 هيلا اوهثف بلحو ةنطأو قشمد ماكح هب ناطلسلا ىرغأف : ىلاعلا بابلا

 لظو , اكع نيصحخلا هئائيم فلخ مهنم مهتعاف « ةعاطلا ىلع هنوديرب

 نيعتسي نأدارأ دقف كالهلاٍلع فرشأ اذاف . ربشأ ةعسن مواقيو زجاني
 اذه ناكو ؛ هب لح ىذلا ءالبلا اذه ىلع رصم بحاص ىلع دمحمب
 نأ دعب ماشلا ىلع ءالبتسألا ةصرفلا سمنلي و رغلا نيعب رمآلا بقري
 ىلع رمآلا بلقي ذخأف ؛نييباهولا برح ىف هتءافكو هتردق تبثأ

 دعل موي هيحاون و هدالب هنع قرقنت « نوعلا بقثرم لجرلاو ههوجو

 ع قاثلا ريش نانبل ريمأ ىلإ هجتا رصم ةدحت نم سأيتسا املف موي
 راصنأ قيض ذإ ؛ راسخلاب نائبل لع تداع ةنواعم هتتواعم اذه لجعف»

 , رصم ىلإ برهلاو هدالب ةرداغم ىلإ رطضا ىتح ريشب لع ناطلسلا

 ,ديدج نمهفطعتسي لعدم ىلإ هجوتفىرخأ ةرم هللا دبعب رمآلا دتشاو

 هنأ هل ًادكؤم « اقيلمجو افاطعتساو ةلذضيفت لئاسرب هيلا ثعبي ذخأف
 ىلإ اكع ميدقت دح ىلإ ءاجرلا ىف ىضعمو . نيمآلا هلماعو عضاخلا هدبع

 لاوط ناكو : نوءلا لع دمه كرحن كلائهو ع ةنواعملا هذمل ائمث ىلع دم

 نءدادمالا لاسرا منعالو اكع نفس هجو ىف هيئاوم قلغيال تقولا:

 ناطلسلا وجري ىلع دمع مدقت ؛ هسفنب اهضعب لسرأ امبرو « اهيلا رحبلا
 رماألا نىفأام لع همدنو هتبوتو هتين نسحدل دك يو هللادبع نعوفعي نأ

 )١( هتيالو ىلإ هدرو رازجلا نع افع نا ناطاسلا|ثبلي ملف

 (0) قمدعأ لططسسامسب : كهم اةهومل قيعاتوموم ه] ظظوزوأ هس اطق
 نسوتمم هك اطقم !ةيروتوس ةعويولنانود او 8رملهم 2. 26

 لواحي رازحلا
 لالقتسالا

 رص رمتسي رازجلا

 نايبلب رمتسي رازجلا

 ىلع دمه لش دن

 رازجلا نعوفعلاو



 اكعف لعدم مماطم

 ] وعسر 1 ودل لاحر

 رازجلاو يلع دمسنيب

 د ل

 هللا دبع هجول اصلاخ ىعسلا اذه لذبي ملايلع ادمم نأ نظلا بلغأ

 بحاصل اكع ةيعبتبو هيلعهلضفب ىّتفلا اذهفارتعا مودينأ اجر امبإو

 دقدبال رازجلا نأ ىلإ متسردسا ذاتسألا نهرو( ودعم ةكت نضن

 عنميام كانه سيلو , 0)ةجاحلا تقو ةيرحلا ةنواعملاب ايلع ادم دعو

 للعدمم لضفب فرتعي رارجلالظ دقو ًاصوصخ « ىأرلا اذهل وق نم

 بحاص ءالو نم ديفي نأ ريخألا اده عاطتسا لب ع ةليوط تاوتس

 ,ىلع دم بلط ةروملا برح ءانثأ ىفف » نائويلا برح ةيابن ىتح اكع
 بلطلا قلتف مهاربإ هدلو داجتال نانبل نملتاقم_ فال آ ةرشعةئيبت هنم

 ريمآألا نيب عازنلا عقو امل مث هذيفنت هنم بلطي مل هنأ ىلع , لوبقلاب

 ءىلإ بتك ء طالبنج ريشب خيشلا نيبو ىلع دمج قيدص  ريشب
 « بلطلا اذه اشاي ّشلا دبع ىلف ريمألا داجنا ىلع هثحتسي اشاي هللا دبع

 «7) «ريشب ريمألا بوح ديبأتلةلمحدعأو ةفاشك ةمذرشش نانبل ىلإ لسرأف
 انارتعاالو ليملاب اناذرع هلك كلذ لعفي مل رخآلا وه َشأ دبع نكلو

 « ةجاحلا تقو هبنيعتسيل ىللعدمت عدخم ناك امنإ و , رصمل ةيعدتلاب هنم

 . ماشلاب لقتسيل ةصرفلا حنس نيح ديضعتلا هنم دجيلو
 ىهوأ اف « نولوقي ام« اهتدمعأ هو ةلودلا ةالو اوءاك كئلوأ

 لعاعم نونواعتيو , هسفن نعهعدخيو رخآلا ممدحأ لتاخي .. هانبلا

 هنالو عدي نأ جرحتي الو « هتيعر ىفالو هسفنىفهللا ىقتيال ناطلس

 ' ىلع ىفخي ناك امو , تامزآلاو جرحلا ةعاس ىف مهب ررغيو
 هردص ىف بدي أتفيال فولا ناكو م نيبلاولا دحأ رييدت ناطلسلا

 هسفن نم سحب ماد امو « اهلاوو رصمو اهحاصو اع رك ذ املك

 اههنييام داسفإ نم لقأ الف هيلع امهفالتثا فوختيو امهمامأ رجعلا
 رسع ©« مهنا زيب رغب » ةلودلالاجر سحأو ءرخألاب اههدحأ برضو

 ةدفصلاو ردصملا سقت (0) ةحفصلا و قباسلا ردصملا سفن )١(



 الإ

 لاجر ةياعس ثبلت لف «رازجلا هللا دبع بسك ةلوبسو مييلع ىلع دمت

 بحاص سفن ىف ابليعافأ تلعف نأ -اشابورسخ مهسأز للعو - ةلودلا
 ىف فوقولا لع فلاحت هبش ةلودلا لاجر نيبو هنيي دقعنا ىح , اكع
 رذحلا ىلع تابف كللذب ىلع دم سحأو . جرحلا ةعاس ىلع دمت هجو

 .هدودح ىلإ هتداعإو هيلع ءاضقلل ةصرفلا بقرتي اشنأو ء رارجلا نم

 اكع بحاص عدخ هنأ ىلإ ابيف ورسخ نأمطا ىلا تاظحللا هذه ىفو

 ىف هتبغرب ةحراصملا نم جرحتبال هللا دبع ناكر صم بحاصب ثبعو
 نر ةاالخلا ركرم لقنو ىناثلا دوم علخ ىلع لمعلاو ةنالخلا

 ! )١( اكع ىلإ ةنيطنطسقلا

 ناطلسلا نيب برخلا تامدقم انث ضرعي تاقالعلا نم نوللا اذه

 تايسايمو ةضراعتم لامآ نيب ادج ةيعيبط بورح ىهو « لبع دمحو

 لاجر نيب نيحلا كلذ ىف ةدوقعم تارماّؤمو ةدسرعب تايغرو ةيوتلم

 برحللو . ةرهاقلاو قشمدو ةئاتسالا نيبوأ , ةيمالسالا ةلودلا

 نارو>و نائبلىهو ماشلا ىحاو نم ىرخأ ىحاو ىف ىرخأ تامدقم

 . نيعرسم اهب رمنلف زوردلا ليجو
 هبش ىف شيعت ناروح لابج نم اهرواج امو نائبل ةرامأ تناك

 ناكام ناطلسأأ نم اهناكس ىلع ناطلسلا نكي ملف ع ةلودلا نم لالقتسا

 اذه لهآل امصتعم تناك لابجلا نآل . الثم ماشلا دالبةيقبو رمصم ىلع هل

 نامألا مويلع زعاداف «, ناطلسلا شوج نم نامالا ابن نويلطي ميلقالا

 بورحلاو رحبلا نفس ىفقاجنلا اوسمدلا اذإ سأب مهيلع نكي مل نانبل ىف
 نأ ىلع ةلودلاو نانبل لهأ مماصت اذهلو . نانويلا ىلإ وأ رئازجلا ىلإ

 . اهلام ةلودلا ىلإ اوددؤي نأ ىلع ابنومكحي مهدالبنع مهل لزنت

 | ىف نيتديرف نيتينيد نيتفئاط نيب ةلداع ةمسق نانبل ضرأ تناك
 (1) ةقده سقم : هو. كك 2. 8

 نانب

 ةتراوملاو زوردل



 ةيراوملا نوققالعلا
 اسارهو

 زوردلا ,ارمأ

 بابش ريشي ريم'الا

 ريشب ريمآلا ني
 ىلع دمجو

 مالا

 نيملسملالإ!برقأنولوالاو « ةنراوملا ةيناتلاوزوردلا امهالوأ ع امهباب

 ةفيلخلا ةعاط نع جراخ امهالكو ع ىراصتلا ىلإ برقأ نورخآلاو

 ذإ , ةيبلصاا برحلا ىف ديم ضام قاوذ ناتئفلا تناكو . ًاعم ابابلأو

 امل ؛ نيتاللا بناجيف ةتراوملالياو « نيملسملا بناج ىف زوردلا ليأ

 نييسنرفلا نيب ةدوقعم ءالولا رصاوأ تلظ ةيييلصلا بورحلا تضقتنا

 ىلع ةياحلا ىعدا رشع عيارلا سيول نأ ىنح « نانبل لهأ نم ةتراوملاو

 . ًارهاظ افطع مييلع ىدبأو نيينوراملا

 سأب لهأ مه ذإ . زوردلا ىلإ رمألا لوأ ىف دالبلا مح ناكو

 « لاضنلاو برحلا ىلع امتردق تايثأ تويب مهنم ترهتشاو» ةوطسو

 خونت توبي نم ءارمأ زوردلا لبجو نارو>و نانبل مكح ىلع ىلاوتف

 نيجراخناةيرفلاناك الو . بابهشو دامعو طاليتجو نالسراو ىعمو

 قاصت وىيدلا ءادعلا نم امهدالب كج دّقف ؛ اعمةنارصتالاو مالسالا ىلع

 فيلخلاو فياحلا نيب رمألاىرحج ام ىلعمهنيرومآلا ترجو «نافيلحلا

 نوعضخي ىراصنلاو ؛ ىراصتلا خياشمل نوعضخم زوردلا ناكف »

 ةياهنف نابل ةرامأ تبتلأ و (0) «"ةرداث ةبيط سفن نع زوردلا مياشمل

 ىلإ امتيالو ىلع لظ ىذلا بابش ريشب ريمآلا ىلإ رشع نماثلا نرقلا
 ايورامراصو ةينارصنااقئتعا م ايلسمةرمأ لوأ فناكو : 8١م4. ةنس

 هنكح مايأ بلغأ ىف ةنراوملاو زوردلا نيب ادوقعم ءامصلا لظو

 اضالكف . ىلع دمحو ريشب نيب بايسالا لصتت نأ أبعيبط نانو

 ذخأيو ةلودلا فوختي ءاكلم هسفنل سسؤي ىأرلا عساو رداق لجر

 ريخلاو دمت ةوق ىلإ ريشي نطغتو , اهديكو اهرييدت نم ةيقتلاب هسفن
 م ىلع دم ناكو « هيلا تراص ىهه اذإ هيدي. ىلع ماشلل ىجري ىذلا

 ةسايسلا لئاسم ىف ائزو ةينيدلا تارابتعالل مق نم رخآ س ىرتس

 ءاوسو ؛ىلع دمو ريشب نيب تالسارم ترج مث نمو : ةموكسحلاو

 ه1 ص ماشلا تابكنت نع ماثلا رسح ()
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 اقفتا دق اناك مأ , ةلودلاب بوثولا ىلع نواعتلا لع نالجرلا دعاوتأ

 هللا دبع قدصأ ءاوسو . ىكنايب همسا ىلاطيإ لجر دي ىلع كلذ ىلع

 ريطف ةقداصمهدي ف تعقو تالسارملا هذه نأ نم ىعدا امف رارجلا

 ةفيخ سجوت ةلودلا تحبصأ دقف ء قدصي 0 مأ 0( ةينيطنطسقلا اهأب

 لجر عم مافتلل ممدادعتساو هلهأ ةوقنمو . هلاح ىلع نانبل ءاقب نم

 « ةلودلا نيبو هنبب قئالعلا داسف ىلع ابلك لئالدلا لدت ؛ ىلع دمحتك'

 ًاريخ ةلودلاب ىونيال هنأ لعو

 ةنراوملا نيب قيرفتلا ف طشنت ةلودلا تاباعس تذمنأ مث نم

 ريشب خيشلا زوردلا ريمأ نيب ادوقعم دولا ناكنأ دعبف عزوردلاو.

 ساسدب امههدبعرخآ ىفافلتخا :: بابش ر يشب ةنراوملاريمأو ء طالبنج

 روهشملا رازجلا دي لعاكع ىف طالبنج ريشي خيشلا لتق الو « كارتآلا

 هيلع اوماق ريشب ريمألا بلطب ناك كلذ نأ ناتبل لهأ نظو لطلاب

 قةيحبسمملا ةفئاطلا هذهةل ودلا عضو اذب-و (؟) ي هتعاطىصع اوقشو.

 الخدت مأشلا نوئش ىف اسنرف لخدتل ليبسلا تدبمو « رطخع جرح

 .اريطخ ايلف
 تاعزانملاو حباذملا تمعو « ةنراوملاوز وردلا نيب قثالعلا تدسف

 ىلع دمحو رازجلا نيب بابسألا تءاسو « نئمطملا نمألا لبجلا كلذ

 كناكف , هيلع ةرطيسلا لواحو هسفن نع هبحاص عدخم اههالك ناكو.
 رييدتو عادم ةقالع ماظملا رودصلاو ءارمآلاو ةالولأ نبب قئالعلا

 اعيمج مهنيب ةعقاولا عمقت نأ نم دب كائه نكي ملو , ةييهاركو دبكو.

 ىلإ عجرت ةيرقلا ماشلا برح بابسأ تناك اذاف ء الجآ وأ الجاع

 (1)آتهددنم : آرق مدتكوأمم لان اطوعمم قع آ3هأذ1هعمرمع,17.65-66
 موق عجدوكوس 0م, كأي 2.2, 5-24 رظناو

 31 ص : ماقلا تايكن نع مانا ربج رنا ()

 نيب ىست ةودلا
 ةياوملاو زو ىلا

 ذنورللا ني جياذملا

 ةراولاو

 برح تابسأ ضعإ
 ةياثلا ماعلا

 )1م(



 ماعلا تل لعدم

 ماشلا فى .رصلا ملا

 نيب ىوسي مهاربأ
 ماشلاف فئارلعلا

 ل ابك اح

 اعون ةديعبلا هبايسأ تناك اذإو ء راوجلا هللا ديعو ىلع دمع نيب عاذنلا
 «ماشلا ةيالو ينم هدع ومب هتنحو لبع دمحم ناطاسلا ريرغت ىلإ عجرت

 لاجر نيب مكحتملا ىنطابلا ءادعلا اذه ىلإ عجرت ةديعبلا امايسأ ناف
 مييعسو ضع نم مهضعت فوخو 2 ةيعر وأ اوناكاماكح عبلك ةلودلا

 ىبهتا ىذلا .ىسلا روعشلا اذه « ليبس ىأ نع ضعب ىلع ءاضقلا مهلك
 . ىلع دم لامآ ىلع ءاضقلاب ىبتتا ءامح ةنزح ةمتاخ ىلإ أعيمج مهب

 هتمصأع ناطالسلا ملسنب و ع« ريش ربمألا قند ع رازجلا تبب لاوزو

 هللا ديعو ىلع دم نبب فالخ ةروص ىف ماشلا برح تأدب

 ايرح تحبصأف « اهتقيقح نع تفشكت نأ ثيلت مل اهنكلو « رازجلا
 لع هءازج ابيف رازجلا ىل دقو عهنأيب رم 6 ناطلسلاو ىلع دم نيب

 طغض هيلع دتشاذإ , هقح ىف مثأ امو ىلع دمخ دبع نم نوختام

 فرشك هفرش نب ناطلسلا فصي وهو هسفن سف « ناطلسلا ةنوعم
 - نيب رصملا دي ىف ةينوق دعب ابك ماشلا تحبصأو ع ةرهاعلا

 نيرئاثلاو هاصعلا ذشأف ريهاربا' أدب دقف ع ةبيصعلا ةرتفلا هذه ىف
 هل تيلسأو دالبلا هل تنادو « همواقم لك ىلع ىضق ىتح ةدسشلاب
 ماشلا ىلع هبيلاسأو ىلع دمحم ةمظنأ ضرفب كلذ بقعأ مث « اهدايق
 5 حالسلا عمجو تاجتنملا مظعم ركشحاو ىرايجالا دينجتتلا نلعاف

 5 ىكرتلا محملا مايأ دومأ َّق ماشلا لمأ ارمارس مرومأ ابل كلعو

 داز ىذلا'نكلو . ًاديدش ًاروفت رصم ةموكح نم |ورقن نأ اوثبلي ملف

 ابنلعأ ىتلا ةاواسملا وه ًامغو ةظيفح ماشلا له بولاق ًألمو مثروفن
 ةاواس ع ادني وأ نيملسم وأ اوناك ىراصف ماشلا لهأ نيب ميهاربا



 دفان د

 وملسم هلبقي ال رمأ اذهو عءاضقلاو ماح ا مامأو ةلماعللا ىف ةلماش

 نأ رمآلا لوأ اوبسح دقو ءداتقلا طرخ هلوبقو مهنودو ع ماشلا

 ةلدلا نم ممدودح ىلإ ىراصنلا ديعمو هباوص ىلإ عجار ميهاربا
 بالقنا هيلإ نوكشي ماشلا ءادع نم رفق بهذف , فعضلاو

 ليخلا مهبوكرونييمذلا .العتسا نم ممل مامأ نوطسبيو , عاضوأللا

 نبدلا ىلع برحو ١ رفتغت ال ةعرج ممرظن ىف كلتو ء نيبلسملاك

 ةيرخس مهنم رخس نأ الإ ميهاربا ن منكي ملف ءاءوح ةبوت الإ ابحسمتال
 ىتح موباا نم لاملا اويكري نأ مهحصن ذإ ء لابلا قساك مهدرو ةرم

 نأب مهلامآ بيخو ميعجف مث ١ )١( ةفاك ىراصنلا نم ىلعأ اوريصي

 ايرط نالذج هيسفنب مبسوقطدبشو ع ىراصنلا تالفح نم الفح رضح

 ةعارزىلإ سائلاداعف , ماشأا عوبر داس نأ ثبلي مل نمآلا نأ ديب

 مايأ اهنم أبخم ناك ام اوجرخاف مهلاومأ ىلع سانلا نمأو ؛ ضرأللا

 مصعت نأ ةيرصملا دونجلاتعاطتساو ؛ هب نورجاتي اوذخأو كارثآلا

 عارؤلا نآمطافةنمآلا عرازملا ددهت تناكىثلا دوهلا تاراغ نم دالبلا

 لصانق دحأ فصو دقل ىتح ,اهترضن عراربللو اهتميقضرأألا تداعو

 نم نمألا سانلل نمضت تناك اهنأب ماشلا ىف ىلع دمج ةموكح لودلا

 ىلع مينمؤتو - دينجتلاب لصتي امف الإ  ةيداديتسالا رماوألا
 بابسأ مل ءىهتو عهنيد رمأ ىف ةديدج ةيرح مهل كرتتو « مهلاومأ

 ىللعو . بئارضلا ميزوت ىف سانلا نيب تلدعو , ةايحلاب عاتمتسالا

 ىف اهب اومعني نأ سانلا عيطتسي ىثلا ةيرحلا بابسأ مهل تأيه ةلملبا
 ةرادالا نأ لصنقلا ظحال دق لب « عاطتسملاردق ىلع ةرح ةموكح لظ

 فيضي هنكلو ؛ ابنم ارظنتم ناك ىذلا دمحلا تزواج ىّبح تنسحت

 () . . . . امتوبحيال ساثلا نإ
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 ىق سانلا نانئدطا
 مايأ لئارأ قماعلا

 ىرصملا محلا



 محلا او ريلح»ال)

 معلا قيئرصملا

 نويدي ريطنالا

 لع دمج ىلع

 ا

 ىتلا بابسألل رصم ةم وكح نويح ال اوناك ماشلا لهأ نأ مقاولا

 سانأ ىرصملا محلا وحن روعشلا اذه ىف ميكر اش نكلو ءابناي قيس

 نأ ذإ ؛ ىفدعال قلقب ًايلع ادم نودصري زيلجتالا ناكدقف . نورخآ
 ىدبلا دنهلا قيرط ىلع رطيسي هلعجي نأ هنأش نم هدب ىف ماعلا عوقو

 ماشلا نع اوضفن ول اودوو هب ممرودص تقاض مث نمو . رخآلا

 لعجي نأ هنأش نمعسا ولا ىدملا اذهىلإ هتموكحدادتما نان مث . هناطلس

 ارالجنا نكت مل رمأ اذهو ٠ ضيبالا رحبلا قرش ى ةريطخ ةوق هنم

 لوطسأب ظفتحي نأ ىلع ارصم لجرلا ماد امو , هاضرت وأ هقيطنل
 هيلع ءاضقلا نم دب الف نذإو ع رطخىف « تتناقيللا » هايم ناف « ىوق

 هيرغي نأ هنأش ىم ةدايزلا ف هتوق دارطضاوماشلا ىف هءاقب نأ ىلإ اذه

 ةلعت سورأل لعجي هرودب اذ هو « ةلودلا ضرأ نم ةدازتسالاب

 ناك مث نمو « اهيلعةياخا نوعديوةيلعلا ةلودلا لامعأ ىف ام نواحدتي

 ةلودلا ددهبب ىذلا رطخلا ىلع ءاضقلاب سورلا ةجح لاطبا نم دبال

 قيفوتلا نم ىلع دم كردأ امل زيلجنالا حرتسي مل اذهل . ىلع دمع وهو
 . هيلع دالبلا ةراثال نولمعي اوأد بف « ماشلا دال هترادا ىف

 ىف لخدتلل رربم قلخلو , دالبلا مكح نع زجاعلا ربظع هرابظأو

 نأب ىبسنب ماشلا ىف هلصنق ىكإنوتسرملب ىحوأ مث نمو ,هتموكح رومأ

 ىلإ ةجاح ريغ ف ريخآلا اذه ناكو ايروس ىف ةروثلا ةكرح مني

 ضيفت هسفن تناك دقف « هلديكلا ىف أديب ىتح ىلع دمحمب ىرغي نأ
 . قيحلا رشلاب ارتلجتا ددبتي هنأهيلإ ليخ ىذلال جرلا اذهل ادسحوةرسح

 ىف غلاب دقل ىتح فرلأملا دحلا زواج ًاطاشت لمعلا ف لجرلا طشنف

 امبم - ام ناسنإ ىلع بعصي لهو . هيلإ ةءاسالاو ىلع دمحم ءاذيإ

 5 مايألا هذه ىف ماشلا ىف ةروث ريثي نا  هتفاصحو هتردق تلق

 امو ميهاربا است نم ضضم ىلع سفنلا نوتبكي نودلسملا ناك مايأ
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 ةنواع انومسفتي ىراصتلان اك مايأو « نيدلا ىلع هئادتعا نم هوروصت

 مث نم « لوطلاو لوحلا تاذ ايناطيربب فيكف , ةيحيسم ةلود ةيأ نم
 ماشلا اون ىف ىظلتت ةروثلا نارين تذخأق ريلجنالا ةياعس تحلفأ

 ماشلا لهأ نودعيو , نارينلا ف نوخفني ةلودلا لاجر عرسأو ءابلك

 ماشلا ىف نييرصملا ءاقب مبيلع ابضرفي ناك ىتلا تاعبتلا نم مهئافعاب

 فاضناو , كلذ ىلإامو السلا عمجو راكتحالاو ةيرابجالا ةيدنجلاك

 ءالعتسا نم مهسوفن ىف جرحلا نمنودجي ماشلا لهأ ناك ام هلك كللذيملا

 . 8١غ ةنس تلعتشانأ ةروثلا نارين ثيلت لف ء مهترصانمو نييمذلا

 تفاضناف هباصن ىلإ رمآلا ديعيل نيرئاثلا لعدادتشال ىلإ ميهاربا رطضاو

 نآلا نم اورخدي مله ,هئادعأ رظن ىف ىرخألا هتاءاسم ىلإ هذه هتدش

 نوفخ زيلجنالا نكي ملو . ماشلا نم هجارخإو هيلع ءاضقلا ىف اعسو

 ىلع ارابجاولمع لب : دالبلا ىحاونىفةنتفلا فارطأ نودقعي مثو مهيدأ

 رحبلا ىف مهوطساةطساوب ايروسو رصم نيب تالصاوملا اوعطقينأ

 تبرطضا ىّتح ءاغلاب اطاشن سانلا ةراثا ف ىنيسنب طشنو ءضيبالا

 نويرصملا ناك ام مبسفتأ نع سانلا علخو « ميهاربا ىلع ابلك دالبلا

 نيبرصملا ىلع لبسلا توتلاو , حالصالا رهاظم نم هب مهومزلأ دق

 ملاعمهنم تما وع ةلمج رصمدينعمأاشلاج رخف برلا ددجي ناطلسلاداعو

 زيلجنالا شويج تازن مث «ناك 5 ىضوف داعو ماظنلاو حالصالا

 اناذيا كلذ ناكف قانخلا هيلع قيضتو ميهاربا براحت ماشلا ضرأ

 نم هب نولزني كارتالا رين ىلإ هتدوعب اريذنو ع هيف ةنيكسلا مايأ ءاهتاب

 ارتلجنا تكردأ ادهو « رصمورغلبقنوت أياوناك امفاعضأ تاءاسملا

 هتملسو حلصملا هنع تدعباف . هلبقتسمو ماشلا باسح ىلع تدارأام
 «بارطضالاو ىضوفلاهتءلساونانثمطالاو مالسلاهنع تضفنو , ءىسملل

 ماعلا ةروث

 ىزيلسالا لوطمالا
 ةروثلا رزا دشي

 هنولزت  ريلجتالا
 ماعلا ىف مهدوح

 ىرصلا حلا صلقت
 مانقلا ند



 هك ف ند

 ىف ايئاطيربةرافسىلوتت نأ .ىث ىفةماهشلا نم نكي مل » هنأنم مغرلا ىلع
 ةصاخو « هيماظن ةموكح ىأ دضمهدرمتب اوفرع موق ضي رحتةينيطنطسقلا
 «ةيرصملا ةموكسحلا ةردقمو ةءافكب ابسفن ارتلعا لئمم ىارتعا دعب
 له ه : ةيزيلجنالا ةموكحلا نم مبفتسي نأ ريتل قح دقلو

 ىه ىلا ةيلعلا ةودلا ديفت ىتلا لامعأللا نم ةروتلا لع ضيرحتلا ناك
 بح دلوت ماشلا ىف ةروثلا لهو « ةنيبأمطلاو ةحارلا ىلإ ةجاح ىف
 مح ىف ناطلسلا حجني لهو « ناطلسلا اياعر بولق ىف ماظنلاو ةعاطلا

 . )١( ىلاولا هو ىف ىلاعلا بابلا مهرامأ نأ دعد موقلا ءالؤه

 تقبس ىتلا ةركفلا هيلا ىحوأ ماشلا ىف مهاربا دوجو نأ ديب
 نيقطانلا خلسو« ةيرعلا ةلودلا » ة ركف ىهو « كلذ لبق ابيلا ةراشالا
 مظعم نآلا نامكحي هوبأو ميهاربا ناك دقف . ةلودلا دسج نع ةيبرعلاب
 . دادنبو ةريزجلا لهأ الإامهناطلسنعاجراغدعي ىلو ء داضلاب نيقطانلا
 ةظىل ىف راظناللا هيلا تبختاو « راطم لك راط دق ىلعد# توص ناكو

 مهاربا ذيخأ مث نمو « اهناطلسو ةيلعلا ةلودلا نم اهف نوملسملا سي
 لاصفتالا ىلإلوصولل ءارآلا هيلع ضرعيو ةركسفلا هذه هيبآل طسب
 ةانالاب هحصنيو هنبا لهمتسي ىلع دمم ىضمو « ةديدجلا ةلودلا نالعإو

 ىوذو ةارسلاو ءاسلعلا سوفت نم رمآلا عقوم سسحتي نأ هلأسيو
 ةروثا لفحاملو اهنلعأأل هدحو ميهاربا كرت دق ولو « ماشلا ىف ىأرلا

 اصلان ايبرعزن وكي داكي و . هفيس ريغب نم ؤي ال لجرلا ناك دقف , لودلا
 هذه نوكنت دقو « محدقلا بهاذلا ممدجمو برعلا رك ذب أاتفيال
 ىلع لمعلا ىلإ اهزفحو ميهاربا ىلع لودلا راثأام ضعب تاينلاو ءارآلا
 ىعاسمو زيلجنالا دوهج تناك دقف لاوحألا ىأ ىلعو .ماشلا نم هدرط
 هاسشلل ىجرت تناك ىتلا ةرهازلا لامألا هذه لك ىلع ةيضاق كا رئآلا

 ماعلا ف ىرمملا م

 ةيرعلا ةلودلا ةركفو

 )١( 7غو ص ؛ تعفر ذاتس الل ىمايسلارصم حيرات ,



 نم ءاوس « امهديأ يف ماسشلا لظ ول هنباو ىلع دم دي ىلع ةيورعلاو

 ءاخرلاو ةايحلا كعبو اهيلا نمآلا ةداعإو دالبلا لاوحأ حالصا ةيحان

 ةييرعقلود ءاشناب ةيمالسالا ةلودلا داقنا ةيحان نم وأ . ديدج ىم ابيف

 مالسالاو ةيمالسالا ةلودلل أدبتو قارعلاو ماشلاو رصم مضت ةصلاح

 . ةرهاز ةديجم ةأاح

 تداعف ,ليوط لاتقنود ١84٠ ةنس لالخ ماشلا نوبرصملا ىلخأ

 مه ذابم اهيلا اود يعيل مييلا تداع ء كرتلا « اهبامصأ » ىلإ دالبلا

 ىلع دمج داك ىذلا كردلا ىلإ ىرخأ ةرم ام اوطببلو مثرخاسمو

 نأ اوأر ماشلا كالتما ىلإ اوداع امل كارتأللا نأكو و هنم اهذقتتسي

 « ةيرصملا ةلودلا لاجرابف مكحىتلاعسقلا تاونسلاف مهتافام اوضوعي

 ؛نيملسملا نيبو مهنيب ءاضغبلا بابسأ ءامنإو نييحبسملا ريقحت ىف اوغلابف

 نأ اونظ مهنال اشاب ميهاربا مايأ نم رودصلا ىف تازازحلا تئاكو

 مثودسحو نيبلسملاب ةاواسملا بلاط ىف بدآلا دح اوزواجت ىراصتلا

 اورمضأو« مهتراجتو مهتعانص ىفو ةيريمآلا رك ارملا ىف مهمدقت ىلع

 رطضاو ءانلعو ًارس مهل كارئالا ضيرحت كلذ ىلع مهدعاسو ءوسلا محل

 ىدعتلا رثكو ةيدقلا مهتلاحو موسب الم دوعلا ىلإ ندملا ىف نويحيسملا

 , 0) «ةءركحلاو ةيعرلا نم مييلع

 ةيفاك ةجح كلذ ناكل كلذ ىلع ماشلا لكاششم ترصنقا دةولو

 تددبتو لتخاف نماللا داع دقف دالبلا ىف ابلخدن لودلا اهب ررم

 جض ىتح كارتاآلا تاءاسم تلاوتو «راطخالاب ىازرألاو رجاتملا

 لاحلا نوفصي ريراقتلاب مهود ىلإ نوتعبي اوذدخأو ىوكششلاب لصانقلا
 ّح ىف ديدج نم دالبلا اهيلا قاسنت ىتلا ةيواهملا ل١. :روروصيو

 )١( لإ ص : ماعلا تايكت نع ماثللا رسح ٠

 ماعلا نولحم نويرصملا

 ممملا تاياسم
 دوعل ىكرتلا



 للع لصع انتلسأ

 ةداصتقا تازاتمأ

 ماعلا ى

 امسماطمو اشرف
 ةديدلا

 اهوا

 لودلا ل خدتريربتل ةيافكلاه ناكل كلذ للعرماألا رصتقاول , كارتألا

 نوكي نأ ودعي ال هلك كلذو فيكف , ةلودلا نع ماشلا خلسو ىلعفلا

 .لودلا هذه ىدحإ تناكدق ولو  بارطضالا بابسأ نم اريسي ايتاج
 ىرت ىهو امأ .ليبس نوهأ ىلع رمآلا تمتآل ديرت ام لعفت ةرح
 .نوكش ف لخدلا ىىست نأ الإ امل سيله اهيلع تابقر تايرخآلا

 . .ادعالانم اهتثايصواهنايك ىلع ةظفاحملا راتس تحت ايباس الخدت ةلودلا

 ىف ممرجاتم اودف ةيحانلا هذه ىلإ انطفت لودلا عرسأ زيلحسالا ناكو

 ىتح تش تاليبستو تاراكتحاىلعةلودلا نم اواصحو ؛ ماشلا ىحاون

 مهتاجوسنم ىفاني داكي ال مهل ىرامت ذوفن ةقطنم ماشلا تحبصأ

 . هيف سفانم ىرخألا مهتاجتتمو
 اهئاطلس تدم ذإ ؛ ىرخأ اليبس لحدتلل تكلس دقف اسنرف امأ

 ناك ام ىلإ ةراشالا تقبس . ماشلا ىف ةيحيسملاةياعرو نيدلا قيرطنع

 رمثلا لاصتاو اهنيامح تحت ماي اهرابتعاو ةئراوملل اسنرق ةياعر نم

 .نرقلا لئاوأ ىف ةلودلا نم اولصح دق نويسنرفلا ناكو , مهنيبو اهني
 «ابميمرتو اهب ةيانعلاو ةسدقملا نك امألا ةياعر قح ىلع رشع عباسلا
 سانكلا كلمت تحبصأ ىتحطي.بلا قحلا اذه ىمنت اسنرف تلاز الو
 جيجحلا حابب نأب دبعت ىلع. ةنس ةلودلا نم تلصحو افرع ةسدقملا
 ىضمو ٠ (': ءاوسلا ىلع لسلاو برحلا مايأ ىف ةسدقملا نك امآلا ةرايز

 نم ةفئاط ءاقب نأ ملعت الو ارطخ هل سحتال ةلودلاو كلذ ىلعرمألا
 نيبسئرفلا كالتما نأو « ابفرش سمي ىرخأ ةلود ةيامح ىف اهاياعر
 ةلودك ابتطلس نم صقنني نأهنأش نم سدقملا تيب فةسدقملا ىتابملل
 روهدنلا نأ بسحت نكن ملو . لودلا نيب رابتعاو نايك ابل ةمرتح
 ىلع ةلودلار بصمت ةيمازلا اًتوقح ممملا هذه هعم حبصتدح ىلإ أب لصيس
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 دع ؟جر دس

 .دعب ايف نويسنرفلا هلواحي ىمايس ذوفنل اليبسو , ابتعاط
 ءابرس مهنم عورت ملو اراثم كارتألا نم رثت مل لاخلا هذه نأ ديب

 ىسشرفلا ناطلسلا اذه ىلإ نورظني اوناكنيرخآ اموق تعور اهنكلو

 ءال بف  زيلجنالا# نورخآلا ءالؤم نكيملو . قاقلا نمر يثك ىف ىئانلا

 اه]و  ايكرتىفةييرغةلود ةيآأل ىنيدلا ذوفنلا دايدزا !ريثك مبجعزيال

 اياعرنم نييحيسملا ىلع مهتياعر نوطسيي مانيأر نيذلا سورلا اوناك
 نم ادسح نوبلقتي سورلا ناكو , بوئادلا ىلعو ثناقلبلا ىف ةلودلا

 ةسفانمل لخدتلاب مهل حمست ىلا ةصرفلل نوقوشتيو « نييسنرفلا
 ايسورلارصيق نأ كلذف ةيغرمهدازو . ميظعلا ظحلا كلذ ىف نييسنرفلا

 قلعتلا ديدش الجر ناكر شع عساتلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا ىف

 لظت نأ هيضري نكي ملو , لوألا ردنكسا وهو ع هيابسأو نيدلاب

 ىح ىعسو دحب لزي مله « كيلوثاكلا اياعر ىف ةسدقملا نك امآلا

 ناطلسلا اوعنقينأهودعاسم عاطتسا ذإ « ١ ةنس ةصرفلادل تحنس

 ةياعرل نييسنرفلا راكتحا نم ابفرشو ةلودلا ددبم ىذلا رطخلاب ادومت

 سورلل هب حابأ انامرف ناطلسلا ردصأ مث نمو  ةسدقملا نكامألا

 . سدقلا ف ىريكلا ةسيئكلا حالصا سك ذوثرالا

 نك امآلا ىلع نييسنرفلاو سورلا نيبفينعلا عازفلا اذه أدب كلذب

 فرشرإع عازن ةأيهىف : ًادج ةرغصم ةروص ىف أدب , ماشلا ف ةسدقملا

 1865 ةئس مرقلا برح ىف ةربكم ةروص ىف ىهتتاو « سئانكلا ةياعر

  رمآلا لوأ نم نكي مل هلكرمآلا نإ لوقت نأ أطخلا نم سيلو

 ىف وه ا]و « ةسدقملا ىتاملا ةياعرك فرص ىونعم فرشرإع اعازن

 . اهدالبو ةلودلا ىضارأ ىف ذوفنلاو ناطلسلا ىلع عازن هتقيقح

 سورأل قولا اذه هحنم اوربتعاو ناطلسلا ىلع نويسنرفلا جتحأ

 مهنأب سورلا درو . ةمرتح ةدهاعم ىف هب محل لسم قح ىلع هئم .ادتعا

 جاشلا ىف اسريزكرم
 سو رلا فراخ ريثي

 سس عارصلا أس

 نييسرفلاوسورلا
 ماعلا ق

 فوحتحي دويس رعلا
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 نع لقتال ةمرتحم ةدهاعم هيعدت قح : نورخآلا مث قح باحصأ
 ةدهاعم اسورلا فه تزافىذلاوهو ع امارتحاالوةوق نييسن رفلاةدهاعم
 سك ةوثرالامورلاةياعرقح هب تيسكفو ١1/6 ةنس ىجرانك كشتك
 نييسنرفلل ام سورالف « كيلو ئاكلاكنييحيسممورلا ماد امو. ةلودلا ىف
 ىحيسم لكل حايم قح ىه ىتلا ةسدقملا يك امآلا ةياعر ىف قحلا نم
 .ايسك ذوترا ايمور مأ ناك ايكيلوثاك

 لوبلا اس نوطت قوتملا يدلا' قلل ده نفذت افا نا 37
 لاح .وس ناعأ دقو . ىتش راطخاب ةلودلا ددهي ريطخ ىسايس قح ىلإ
 ماد اف , روطتلا اذه ىلع اهلاوحأ بارطضاو اهتاءاسم ةرثكو ةلودلا
 نوستليال ملف ناطلسلا ةياعرف محلا رمأو مهسفنأ ىلع نينمآ ريغاياعرلا
 اورفيو ءارفسلاو لصانقلاب اومتحىّتح ؛ ةيبنجأ ةلود ةياعر ىف نامآلا
 اياعرلا ذخأ مث نمو . نينئمطم نينمآ اوشيعيو مراغملاو ملاظلا نم

 سورلا حتقو ءةيسور وأ ةيزيلجناوأةيسنرف ةيبنجأ تايسذحي نوسنجتي
 .باسح ريغ نم ةيسورلا ةيسنجلانوبلطي ةيعرلاقفدتف هيعارصم ىلعبابلا
 رابتعال ةيفاك رفسلا زاوج لع ىسورلا لصنفلا ةراشا تحبصأ ىتح
 «عرصيقلا ةياعر ىف الخاد ناطلسلا ةياعر نع اجراخ ايسور لجرلا

 ءريطخلا ىلسلا ووغلا اذه هوزغت لودلا دجو نأ ناطلسلا ثبلي ملف

 ثباورمآلا لاحيفتسانم فوخلا لف ع هناطلس نع هاياعر نوجرخم

 ةصرف دحي نأ هيلع ريسعب نكي لو . ليسلا اذه فقويل ةصرفلا نيحتي
 لسج ىف أوسأ ىلإ ءىس صريست كاذ ذإ رومآلا تناكدقف « ةيتاوم
 تاياعسب هيف ةئتفلا تبدو هلهأ نيب ةموصخلا تراطتسا ىذلا نانبل
 هلهأ ىءارتي رات نم ةلعش بلقناف ةنرلوملاو زوردلا نيب كرتلا
 تاحيرصت لك نرأ نلعأنأ ناطلسلا ثبلي ملف , تاراثلاو ةوادعلاب
 كلذ ّمعأو ماشلاب ةيكرتلا ,تاطلسلا ةفرعمب عجارت نأ دب ال سنجتلا



 باب يب

 ناطلسلا مزايال ىنجأ دلب ىأ ىلإ اياعراادحأ رفس نأ هيف ررق نالعاب
 ماد امو , ايكرت هلصأ ماد اف دئاعلا اذبل ةيبنجأ ةيسنج ةيأ مارتحاي

 الو كارت الا ةموكحل عضم ىكرت وهف ناطلسلا ىضارأ ىف شيمي

 . هيلع رخآ عارا ناطلس
 ءايونعم اعارص تسيل ةلأسملا نأ بقاثلا مرصبب زيلجنالا كردأو

 ءارو نم هنايسكت' ىبدأ فرش ىلع نابرتحتال ايسورو اسنرف نأو

 برحلاك فرص ىسايس عارصهتةيقح ىف رمآلا نآو ء نييحيسملا ةباعر
 اهل هينيد بهاذمنييسنرفلاو سورلل اودجم نأ محلاه دقو  ءاوسن ءاوس

 ةيينتْستوربلاروذب سرغىلعنولمعي !وأدبف« اهفلخنورتسقي مامشلا ف عامنا
 « مهتاطلس مهلع نوطسي اياعرمبسفنأل ١ وبستكي ى> ةسدقملا دالبلاىف

 ةنسىلاوح ناطلسلاىل]اومدقتف , ميليس نعىسايسلا مهئاطلس نودع و

 ممزرعو «سدقلا ىفةيتنتست و ربةسينكءانبب مهس سي نأ هيلا نوبلطي
 هطايحال اوطشتفزيلجنالا ىعسمب نويسئ رفا سحأو 0١١ كلذ فناملآلا

 نم مهوفوخو ةيتنتتوربلا ىلع هتقراطو ماشلا سانك اوراثأو

 ىلاعلا بابلا لعتلابنانأ تاي اكشلاو ىجرلا ثباق لف . زيلجتالا ىعاسم

 ىحيسملا بهذملا ىه ةيكيلوثاكلاف , بلطا! اذه ضفرب نأ هفلحتست

 زيلجبالاف :ناكم ىأىفعويذ ةيتئتستورللسيلو « ةلودلا دالب ف دئاسلا

 . . ًايسايس اناطلس الا نوديرب مهاسع اف ماشلا ىف ممل ةبغرالا

 مل ءالؤه نكلو ءريلجنالا بلط» ضفرف ناطلسلا عنتما اذبو

 ىتح هيلع نورباثيو بلطلا ىف نوحلي اولاز اف مهضرغ نع اونثد

 عماسق و .64١؟ةنس ىلا وح سدقلا ىف ةريغص ةيناكيلجيا ةسينك ١ وماقأ

 مهلاومأب اولوربف مهتاياعد مهيف زيلجتالا ثبو كلذب نويكي ريمآلا
 اهسقنل تيسك ناةئشانلا ةريخصلا ةسينكلا ثيلت لف ةيريشبتاا ميثوعبو.

 (1) طموعاطنمعتع 0م. ن1: 7 6

 لحدت ارتلمم ا

 ةيادرش ارلعا

 ةئتقور

 ةيناكيعااةسيك ب
 سدقلا ف



 ماشلا لتحت لودلا
 ايداصتتاو يوسع

 مل اند

 راصوتح ةسينكلا ةنواعم ىف تايلصنقلا تطشفو , عابتألا نم ةفئاط
 ناك ام كلذ ىلع اهناعأو : هباسح بسحو هب دتعي ارفن عابتألا ءالؤه

 زيلجتالا ةيامحب معتقلا نم ةيقتتستوربلل باستنالانم هتورظتتي سانلا

 نايك ىلع تظفاح ع راسيلاب هتحتمام نيعلاب لودلا تذخأ اذبب
 .اهاياعر صتميو ةلودلادذه نايك ر خنت تضمو رهاظلا ىف ةيناهثعلا ةلودلا

 ةيغابلا ةمسقلاهذهابنيب هتمسقو ماشلا نم ايلع ادمت تدرطو « نطابلا ف
 ناطلسلاىلإ ماشلا تدر « ءىثف ىقيقحلا لالتحالا نع قرتفتال ىلا

 لوح تركسعو . ماسقلا ةراجتو ماشلا لهأ هتعاط نع تجرخأو

 داكن ةيمسا ةيعبت ريغديف ةلودلا ىقب اذافف , لبسلا هيلع تذخأو هيناوم
 ؟ اعيش ىنغتال

 للم مهعمج اوعبلو ,لاحلا هذه اورقأ ال سورلل رمآلا كرت ولو
 نوحي م ءال ؤبف  ديعب ذنمابيلع اوضقو ةلودلا ضرأ اولزنو نيح
 نوفرصتيي و مهتدارإناطلسلا ىلع نولميو « ًابيط ًاددعناطلسلا ةيعر نم

 مرلغشي الو نيلجنالا ربص مهل سيلو , نوءاشي اك ةلودلا ةسايس ىف
 ابقيرط لع نوصرحي دنه ممل تسيلذإ , نييسنرفلا بعاتم رمآلا نع
 الوقينرصيقلا بجعدقو ؛ مهبابلأ لع ىلوتست ةيلخاد ةيسايس بعاتمالو
 ضرعاذإ اديدج ىدييهنأ بسقف , هيلع ىهام ىلع لاحلا هذه ءاقب نم

 نظف ةموصخاسفرف نيبو هنبي تناكو « ةلودلا ممسقت ةركف زيلجن الا لع
 قاض دق ذا ءباسحلا نماسنرف جرخأ وه اذإ لمعلاب ارتلجتا ىرغي هن
 عضبالإ هيفمط تسيلو , ماشلا ف مبحماط» درونييسأ رفلا حافكي هع رد
 جتافي نأ ىأر مث نمو « قوقحلا هبشيام وأ قوقح عضبو سئانك
  ابحاص هل ناكو . رمآللا ىف هطالب ىدل ارثلجتا ريقس روميسزوتلماه
 * سيئر نيدربأ دروللا عم لوصوم دو ىلع ناك هنأ كلذ ىلع هعجشو
 .ثيدح ريفسلاو رصيقلا نبب راد مث نمو « كاذذإ ةيريلجتالا ةرازولا



 د بج لس

 ىلا  ةثداوملا هذه ف :: ١مه»+ ةنس راني ىف هتيص راطو هرمأ عاذا

 س مرقلا برح تتلعأ ةعاس ترشن ىتلاو اهتعاسل _ردنلل تدم

 لاقو « اماينب راهني داكي ةلود اهنأب اهفصوف ايكرت نع رصيقلا ثدحت

 نيب مهيديأ نيب توما هل رظتني ًادح ضيرم لجر ىكرتلا نا
 نولعفياماوريل مهنأر اولمعي نأ مه اقيلخ ناك مث نمو « نيحلاو نيملا

 باصن نأ ريفسلل دكأو , ةعقاولا تعقوو ءاضقلا هيف محول هيضارأب

 نود اممأر هيف اءرتنأناعيطتسن امهنأ ذإ ء ايسورو ارتلجتا دبي رمآلا

 تابالوف « ىري ىذلا لحلا ىلإ ةحرص ةفيفخ ةراشا راشأ مث ء برح

 ةينيطنطسقلا ايسورلا لتحتو ء سورلا ةيامح ىف الالقتسا حنمم ناقلبلا

 ةمسقلا هذه نم مهتصخ- زااجنالا امأو ع ابضرأ ىلإ اهمضت نأ ريغ نع
 ٠ سورلا اهتيبي ىلا اياونلا هذه نولبحي زيلجنالا نكي لو )١( . « رصع

 ةبهآلا ىلع ايسورلا نأب مبملعأو مهفواخع دك أ رصيقاا ثيدح نكلو

 « ضيرلا لجرلا ةكرت نم ابتصحب تزاف اذإ ال] ميرتتست نل اأو
 اذإ بوجلاب سورلا عماطم عقدل نودعتسي زيلجتالا ذخأ مث سو

 .لاحلا مولتسا

 ًاديينأدارأ» « ديريامىلع هل نوع زيلجنالا نآريصيقلابسح امن'اكو

 فوكيشنم ريم آلا وهو نييبرقملا هطالب لاجر دحأ لسرأف ء ذيفنتلا ىف
 ميلست اهلوأ : نيطيسب نيرمأ هيلا بلطي ناطلسلا ىلا ةصاخ ةلاسرب
 اياعرلا عيل سورلا ةيامح امهناثو ةسدقملا ىضارألا مبتافم سورلا

 ةينطنطسقلا ىف كاذ ذإ زيلجنالا ريفس ناكو « ةلودلا ف نيحسلا

 تيصلا عئااذلا ىزيلجتالا ىمايسلا فلكدر ىد دروفتارتس دروللا وه
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 ضصيرلا لحرلا

 ىد دروفتارتس

 ةرايال يعمل فلكد را

 مرقلا برح



 ,ىدتنت مرقلل برح

 ايكرت قمرقلا مهو

 لو دس

 بلس كرب سس

 لمدتق , جرح ىلع رمآلاو تارباخلا ةدم لوطن نأ لجرلا فاخو

 سورلا بلط ضفري نأب هيلع راشأف ناطلسلا ىلا ىضمو رمآألا ةعبت
 ةسدقملا نك امآلا حيتامم مسيو لوآلا لبقي نأ هيلع سأب الو قاثلا

 نم درلا اذه عمسي فوكيشنم دكو ملف ءابيق .انغال رهاظم هذبف م

 و/.0+ ةنس ويام ىف هليذ ىوطف , هتلودلو هل ةناهإ هربتعاىتح ناطلسلا

 ىلع ىضقني دكي ملو .اناوع كرتلا لع اهنريثيل هسفن ىف ىوني وهو
 ايفادلم اولتحاو. ثوربلا اوربعف هدئحرطقلا نيس قداويبش هت وأ

 دقف ء ىودج ريغ ىلع برخلا مسحتل اهعسو لودلا تلذيو « ايشالوو

 دقو . اوأدب امف ىضملا نم محلب الف مهأر اوعمجأ دق سورلا ناك

 اورصأو اوعجشت مهدذأ دشت مهئارو نم ارتلجتا نأب كارتآلا سحأ

 نأكرتلا كبلي ملف نييححلا نيب رمآلا جرحتوي سورلا بلاطم ضفر ىلع
 ؛ر؛وم ةنسس روتك ١ ؟ ف سورلا لع برحلا اونلعأ

 عسل ايكرت نأ اهتفلخ ىتلا ةيسايسلا جئاتنلاو مرقلا برح تتبثأ
 تءاج دقف , كلذك ابضابنتساو اهئاغش ىف لمأال لب ء بست ةفيعض
 ىري نأ دبال ناكف «هرادالاو شيجلا حالصال ةليوط دوبج دعب

 .تلاطب رحلا نكلو « اهيلعزاتمتوةهدقلا ف اخت ةديدج ايكرتاهيف سانلا
 رماللاب  نويسن فلا وزيلجتالا  ءافلخلا ماقع اديدج ًارمأ ايكرتدبت ملو

 اوبجوت مث ايفاداموارمثالو نم باحسنالاىلإ سورلا أورطضاف ؛ هلك
 ,ىهوهيقةبب رحل مهتدعاق ىلع ءاضقلاب سورلا نم د وسلا رحبلا ذاقنال

 ميتءاقك كا رثآلا اهيف رهظي ةببط ةصرف برحلا تاكو . لويتسابس

 كارتاإلاو نوصح برح برحلا تناكو ؛كلذ نود اوزجع مهنكلو
 لو« ,ىش لعف اوعيطتسي م عبنكلو بابلا اذه ىف ةرابملاب نوفورعم

 حاجنب برحلا دوقي رهام طباض نييسئرفلاو زياجتالا شوج ىف نكي



 بس كرار سس

 ©ومءمالعمع تربورئاك الو نوسيعب لارثجلاالو نالجار دررأل ال

 - ىسورلا اهدئاق رمتساو « لويتسابس ع ملوتسي نأن م نك" هييسلبالو
 تقحتسا ةرابمب ابنع عادي 7هه1ءطهم نييلدوت  لصالا ىناملاآلا
 اوكرتشا ىلا ب رحلاهذهنم اوديفينأك ارت أل ىلع ناك . ءادعأألا باحعا

 شيجلا لظ , ائيش اوديفي. مل مهتكلو ؛ نييسنرفلاو زيلجتالا عم اهيف
 قى ربصلا ميكس لساوب دونج , تاوتسب كلذ لبق هأئف رعام ىللعىئرتلا

 هلاقام كيلإو  رفظلانع داسفلا مبلغشي نودساف ةداقو ء توملالالظ
 ىت] :: نيملا كلذ ىف ىكرتلا شيجلا فصي زيلجتالا طابض رابك دحأ
 ىويسالا ديدشلا رويصلا سنجلا اذه هب لمحتي ىذلا ريصلاب بجعمل
 . . باصتعالاىلإ دنجلاب عفدتل رحآ د اكمىأ ىف كت تناكةمج بعاتم
 ةياقولا دعاوقطسبأ موقلا لمعأ دقو , ةمحرلا رطمتسي ىدنجلا ماعطه
 نيبام ةرخأتم دنجا تتاورو , سوفيتلاك انه وتايملا كاثبف ء ةيحصلا
 ةنت» طابضلا امأ . .. ارش نيرشعو نينثاو نيرشعو رشع ةينامث
 بتارمىلإ اومسنولهأ مهمظعم ءاحضاف اصقن ةفاقثلاو ماظتلاو ةربخلا
 ع دوتل# ةقرسل الا نولفحي الو بارشلا ةايحلا ىف مهبأدو , ةدايقلا
 ء؛داسفالا ىف للا ءوسأ هطابضل برضي ريشملا دجن بابلا اذه ىفو
 ةمينغلا ماسنقا ىلع مهن واعتو طابضلاو ةداقلا نيب قافتالا ناك ذا

 غلي ناكف ع ةيقيقح ريغ ةتيشم اروءأ ةلودلا غلي نأ ىلع هل انوع
 الإ ناديملا ىف مرنم قدي ل نيح ىف مس... نوذلب هدونج نأ ةلودلا
 تافلخم عاب دقف ؛ تاقرسلا طسأ نع ريشملا ىأتي الو....ا؟الل.ل

 تناك املو , ىضاملا ءاتشلا ىف قشتسملا ى'اوتام ىدنج فلأ رشع ىثثا
 دقف ةضف نم رخآلا:ابضعبو اقرو دئْللا تايطعا ضعب هيطح ةلودلا

 () « ١" .|٠ ىلاوح وهو قرفلا بسكيل طقف قرولا دنبطلا ىطعي ناك
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 قى رتلا' شيجلا ىلع“الا دئاقلا وهريشملا

 يبرح ىف ىكرتا شيحلا

 مرقلا



 ويس رعلاو رين ال

 مرقلا ترجح ًى

 نيرأي كوم

 1ممج [ةس

 ا

 ىوعدلا نم ةليوطتاوتس دعب وبيذهتلا دعبو حالصالا دعب هلك اذهو

 دبجلا ىودج اف . .روشقلا تريغت ناو هلاح ىلعبللا لازال . . مدقنلل

 !. لمعلا ءارو امو

 ابيف نايناجلا لبأو ءاغلاب ءاقش مرقلا برح ىف نوكرتشملا قش

 وحن كارتاألاو .نيسنرفلاو ريلجنالا تامجه ترمتساف , ادومت ءالب
 , ىودج ريغ ىلع لوبتسابس نوصح كردتل ابعفادم نع ىمرت ماع

 اهضعبو اريلوكلا اهضعب ةليقث تارمغ مبعضوم ىف مهيلع تباسناو

 ىف ابنارينب ريلجنالا لطصاو ؛ ىماقلا ايسورلا ءاتش اهضعبو قزاوقلا
 « ةايحلا ف عطقتي نأ ةداقلاو دنجلا .اجر داك ىتح نامركتاو افالك الب

 سم تيصلا ةعئاذلا ةيزيلجنالا ةلطبلا دوهج مهاولب نم ففخت مو

 . اريخأو , طقف افلأ رشع دحأ ىلإ مهاوق تطبهف ء ليجنتيان سئرولف

 ىسذرفلا دئاقلا عاطتسا توك المو نادي رنوصح ىف لئاه عارص دعب

 نكلو « ةنيدملا ىلع ىفرشأف ريخآلا نصحلا ىلع ىلوتسي نأ نوهانكم
 زراك نصح ىلع ءاليقسالاب كلذ سورلا ضوع ذإ برحلا مسق مل كلذ

 . ىرغصلا ايسأ ىف

 زيلجنالا نأ سورلا فرع .لاحلا ةقيقح نايحلا مهف : اريخأو

 نأ ريلجنالا نقيأو ؛ هقياضءو دوسألا رحبلا نود مهسفن نولذبي

 رحبلا ىلع ءاليتسالا اولواحتال نأ سردلا اذهب امامت اوهرع سورلا

 زيلجن الا كردأ دقف كلذ اوفرعدق سورلا ماد امو: ىرخأ ةرم دوسألا

 ىهتتاو ءارسفن وكسومال و لوبآسابسإ ملة جاح ال و مهرطو برخلا نم

 ةديح تررق ثيح , 186+ ةنس لئاوأ ىف سيراب رمبؤمب اريخأ رمآلا

 « نول ىأ نم ةيبرثلا نفسلا ىلع ههايم تمرحو « دوسأألا رحبلا

 نأمطا كلاذب : ةيرحةنيفس ةبأ هجو ىف قياضملا لافقا كلذك ررقتو



 المو

 ىلع لودلا اودهششاو ء سورلا هجو ىف بابلا اوقلغأ مهنأ ىلإ ريلجتالا
 نولخدتيف اودوعينل سورلا نأ ىلإ اونئمطينأ اودارأوهبكتلو ؛ كلذ

 نأاوررقق « ةينيدريغ وأ ةيفيد ةيامح ابيلع نوطسبيو ةلودلا نوئش ىف
 قيئاوملا ناطلسلا ىلع اوذخأو , هاياعرو ناطلسلا نيب ةلود لخدتتال

 سفجو نيدو نبد نيب قرفال هاياعر نيب ةواسملا نم دعوام ذفني نأ

 اوعفرف كلذ اوتبثي نأ اودارأو . كلذي ناطلسلا مثدعوف . سنجو
 ةايه لخدا ايكرت

 ةيوروكالا لودلا ىلةيبوروألاةأيهلانمض اهولخدأو ىربكلا لودلا فاصم ىلإ ايكرت

 اب اونيبتسي وأ سورلا ابيلع ىدتعيال

 ةمرف سيدان حلم (ميدلس لودلا اهتحنم , بهذ نم ةصرف كارتألل تحبتأ اذبب
 زبتتت نأ اهيلع ناكف « اهلامش ضبارلا بدلا سارتقا نم اهتنمأو

 * لودلا اهل تمدقو اهوئش حالصإ ىف ةداج لمعتو ةصرفلا هذه

 تارمغلا اهنع تلجنانأ دعب ديدج نم لواحت ابعدنلف , ةمزاللا ةنواعملا

 اهرمأ رم توكيلم ىرثل نيح دعب ابيلإ دوعنلو , تامذآلا اهتليازو
 تاونس دعب

 هس راح

 عارصلا نم رخآ انول طسوتملا صيبألا رحبلا برغ انيلع ضرعي
 نع عارصلا اذه انف شكو 04 كثيدحلا رصعلا ى برغلاو قرشلا نيب

 هلك فالتخالا فلتخت نيبناجلا نيب تاقالعلا نم ىرخأ حاون

 . قرشملا ىف هانيأر امع

 هدحو قرشلا ىلع اروصقم نكي مل ةيبيلصلا بورحلا ناديمنأ كلذ

 سلدنالا ىف زيماسملا نيب تراثق  كاذكض يبل رحبلا برغ لمش امإو

 دادرتسالا بورحم فرحت ةليوط بورح لامشلا ف ىراصنلاو

 ةيهأ وأةدش لقت ال ةبهأح ةديدشبو رخلا هذه تناكو « اا
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 كرتقا ةيلط



 ل 56د

 ةينيدلا حورلا تناك لب « ةينارصنلاو مالسالا نيب قرشلا ىف راد امع

 . دعبأو مسحأ نييحلا ليقتسم ىلع اهجاتت تناكو , ربظأو بلغأ اهيف

 برخملافابحير دادتشابانذؤم قرشلا ىف تاييلصلا حير نوكس ناك لب
 ظحالن نأ عيطتسن اننأو .هناديم ىف عارصلا ىلع ابلك ىوقلا عامتجاو

 « ةوطخ ةوطخ برغملل قرشملا نم ةييلصلا بورحلا ناديم لاقتتا

 ىلإ ابناديم لوحت مث , ماشلا ىف رمآلا لوأ ةرعتسم اهنارين تناك دقف

 لئاوأى تح تماقأ كلانهو « كلذدعب رئازجلا ىلإمثسنوت ىلإ مث ؛ رصم

 رئازجلا لالتحاو برغلا راصتتاب تبنتا نيح رشع عساتلا نرقلا

 . ةيقيرفا لامشرامعتسا ءدبو

 ىلإو طيسولا رصعلا لاوط برغملا دحين نأ بيرغب سيل انه نم
 حير هيف نكسي داكيال بورحلاب الفاح اناديم رشععساتلا نرقلا لئا وأ
 دجن نأ كلذك بيرغب سيلو , ةججأتملا ةوادعلا وأ ديدشلا عارصلا

 حابم نيب كلذ ف قرفال رفظلاو ةبلغلل اهلك لبسلا ناسمتلي نيقيرفلا
 ىق ثدح ام ىلع محن نأ .ىث ىف باوصلا نم سيلو « حايم ريغو
 ابلك ماياألا تناكذإ « مالسلا تاقوأى اهب مكحن ىلا سيياقملاب برغملا
 ؛ ليطاس الا و شو يجلل هيعارصم ىلءاحوتفمناديملا اكو « كلانه اب رح

 ربتعن نأو « مالس ناديم ال برح ناديم برذملا ريتعن نأ انب ىلوأف
 قا شا برغملالهأ كي ملو ؛ تاركسحم هنئادمو نيلتاقم هلهأ

 هفيسلااوكرتي لف نيعلا هذهجالإ رمأ الل نورظنيل ايوروأو ةيقيرفا
 . الصتم ًارئاد امهنيب حافكلا رمتساو آدبأ

 رارمتسالا لع هدعاست نكتمل ةيفارغجلا برغملا فورظ نأ ديب 0 ىعدوميرالا رقف
 تاليود ىلع ناك دقف « مثرا رمتساونيبب وروألا حاحلا مامأ حافكلا ا تو

 تالتما نيذلا نييلاغتربلاو نير معتسملانابساللا زجانت نأ ةريقفلا برغلا

 ق ةييلصلا برآلا
 ةيقيردا لامث

 ةعلا دابرح لآ ترعملا



 ا وول

 نيذلا نييسنرفلاو ع مبليطاسأ تيوقو راعتسالا ىف ةيغرلاب مهسوفت
 برعملا ىلع ءاليتسسالل سنوتىلع عساتلا سيول ةلمح ذنم مهمم» تبحجتا

 ىف داولا دبع وتبو سفوت ىف نويصفحلا عيطتسي فيكف ؛ هعاضخاو

 ًايعيط ناك ؟ اهلك تاوقلا هذه اورجاني نأ هقرشو برعملا طسو

 برخملا دالب نآل , عارصلا لوطدعب ةعاطلا ىلإ دلختو مهتاوق نبت نأ

 اهءايعأو بورا فيلاك7ىلع نيعتال قازرآلاو تاريخلا ةليلق ةريقد

 ةببجاهني وكت و اهفالتثاو اهتابج داحتان ود لوح ىنارغجلا اهماظن نآلو

 رصنلاةصرف ودعلل مسفنق اهنيبامف برتحتةرب ادتمةرفانتم تلظف ؛ ةدحاو

 ةيقيرفا لحاس نم هرج لالتحا نه نويلاغتربلا نكمت اذهل . رفظلاو

 ََن وينابسألا عاطتسا وي هم عاغمق مسأب تيعم نم راخثيفا وماقأ وق رغلا

 مساب تفرع نوصح هونص>و رئازجلا لحاس نمامظع اءزج اولتحي نأ

 باحصأ ممدحو مم ن ويعقحلا الو داولا دبع ون نكي لو ١ معن لن

 اوناكنيذلا برعلا ودب هيف مبعزان لب كاذ ذإ برغملا ف ناطلسلا

 . رشاعلا نرقلا نم ءادتبا مبعوهحي برغملا لع نورطاةتي اوذخأ دق

 ةلقتسملا ةيربرعلا لئابقلان ب اعزانتم ًاببن ةيلخادلا ىضارأللاةيقب تناكو

 فصو نيح نذا نايل وج .ىطخم ملف  ةعاطلاو عوضخلا ىنأت تناكوتلا

 () « ايسايس ايناشاق د ناك هنأب نيحلا كلذ ف برغملا

 فاضأ دق سلدنألا ف نيملسملا رمأ هيلا ىهتتا ىذلا ريصملا ناكو

 رمأ ىهتنا دقف ع ىربك تاعبت مهلمحو ًاريبك ابيصن هلهأ بعاتم ىلإ

 نيبلاغتربلاو نايسآلادب دالبلارمأ حبصأو ؛ ةميزبلا لإ سلدنالا ىلسم
 مهنوقيذي اوذحأو نيملسملا نم قب نم ىلع روغثلا اولفقأف « ىراصنلا

 مومدختسيو مهوقرتسيل وأ مهنيد نع مثونتقيل ام] اناولأ باذعلا م
 الف سانلا نيب اهرمأ عاذ ةدش كلذ ىف نابسآلا دتشاو , ديبعلا لامعأىف

 10 هدمود1نانع ممل ا 000

 ز كانعمب نما. 0*ةككنوسع لس آلهعلر, 2. 1

 محام برعلا لئاق
 لحابلا

 مالسالاطوةرثأ
 تبرعملا و



 نوصوي برعملا اواسم
 ىملسم دال

 ىبلدبالا

 ب ,رعم لا قاصرتقال

 يبد دابح

 ص تالا رحن تارع

 ةئص رقأل ء دقرا دع
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 لذلا نم نوملسملا هاقلي امب رابخآلا ترياطتو ء اهروصت ىلإ ةحاح

 راحبلا نوبوجي اوذخأ لب كلذ ىلع نابسألا رصتقيملو . دالبلا هذهىف

 نوبهني و مهنمهينو رمظي نهنوهطخيف نييلسملا +الب ل-اوس لع نوطحو
 هذه ىلع نيبحلا نيب لييس ملسلا ىلإ نكي لل ء مبندم نوبرخيو مهنفس
 ًايعرش آبجاو اينابسأ ىف نيملسملا ذاقنتسال ضوونلا حبصأو :لاحلا

 نأ ةيمالسالا لودلاىلع امازا مبصأو . هب موقينأ ملسم لك ىلع متحتي

 امل ادصر رحبلا ف فقت نأو , لثملاب نابسآلا ليطاسأ ةوادع لباقت

 نم فاسنام اهيلا درتو اهيذؤتو اهب عقوتل ىراصتلا نفس نم اهل عقي

 . ديكو ىذأ

 وزغلا لامعأ هب فصن نأ ىنبني ىذلا حيحصلا فصولا وه كلذ

 دقو ء اهب نوموقي برغملالهأ ناك ىلا ةيماظنلا ريغ ةيرحبلا برحلاو
 عقاولا ف تسيلو , ةصوصل وأ ةنصرق اهومسف نوريثكلا أطخأ

 ةبج نم ناطوأآلا نع اعافدو ةبج نم ةينيدلا برحلا نم انوا الإ
 ةدراطم ىف اودْدِشاو ءادعلا لامعأ ىف نوبي رغملا فرطت امبرو ء ىرخأ
 مطامعأ نكلو ٠ ىذالا نم ًاريثك ىتاوملاب اولزنأ امبرو ع نفسلا
 ابلك ةيئارصنلا دالبريتعي ىمالسالا فرعلاف ءدابج اهنأب الإ فصوتال
 ةيراغملا نكي لو ؛ اهضرأ ىف ىسلا لحتسإو اهيفوزغلا حابب برح راد
 لك ىف نيحلا كلذ ىف هنولعفي نويلاغترملا ناك امم رثك أ نولعفي
 . داليلاو راحبلا

 ىف رودسلا ىلإ برغملا لهأب عفدت ىتش لماوع كانه تناك لب

 مسلا ىلإ وحنج ول ىّت> : اهف رارمتسالا ىلإ ممثرطضتو قيرطلا اذه

 ناك هلك ضيباألا رحباا برغ نأ لماوعلا هذه لوأ . رارقتسالاو

 دمتعت و ةنصرقلاو وزغلا سرامت ىلا نيصارقلا ند بوعشب انوكسم
 ًاشاشعأ ايناسأو اسنرفو ايلاطيإ نئادم تناكف ؛ ابشاعم ىف اهيلع
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 نكيملف « راحبلا ف بلسلاو وزعلا اهتم نومه واهيف نوميقي نيصارقلل

 زيلجتالاو فنرابسآلا نفس نومجاهي نيذلا مث مثدحو نويلسملا
 ى ةقرفتال اضعب مبضعب نومجام. نويبروألا ناك لب « نييدنلوملاو
 تناك ةينارصتاا ممآلا س ًاريثك نأ ىرنسو ؛ بسن وأ نيد نيب كلذ

 َق مهسفنأ زيلجالا ناكدقو . اهتاوخأ ىلع ةيمالسالا ىوقلا فلاحت

 خي راوت تأرق دة ولو « نيصارقلا هبشيام وأ نيصارق روصعلا هذه
 لصأ ةئنصرقلا نأ تفرعل « دورف » اهاور كن يلجنالا نيحالملا رايك

 رحبلا ىف ةيمالسالا ةيرحبلا ساسأ تناك أك (') ةيزيلجنالا ةيرحبلا
 رارطضاو برغملا دالب رقف لماوعلا هذه ىتاثو , طسوتملا ضيبألا

 برذملا ربرناكو ء ىضارآألاو دالبلان« ممرواج امف قزرلا بلطلاملهأ
 نم دراوم ةلودلل نكي ملف ماظنل نؤءضخم الو لاح ىلع نورقتسيال

 نع الإ امترادإ نايبب مقت نأ عيطتسنل كنت مو . ابلهأ وأ ابضرأ

 ةراجتلا ةليسو ىه ةنصرقلا تمادامو ع الثم ةراجتلاك ىرخأ ليس

 برغملا لهأ ابيلا أجلي نأ ًايعيبط ناك دقف نامزلا كلذ ف ةفورعملا

 قادصمو , راحبلا نوئشو ةحالل انونسح نويرحب موق مو صوصخ

 طيسولا رصعلا لاوط ًارمثسم ناك حاهفكلاو وزغلاو برحلا نأ كلذ

 نمةلاح ىهو . داوسلا ىلع لحاسلاو ل>ادلا ىف برغملا تاليود نيب

 براحتلا ىلإ اهرطضي امم ىحاونلا رقفبالإ للعتال بارضالاو قلقلا

 دالب نأ لماوعلا هذه كلامو ٠ ريخلاو بصخلا عضاوم ىلع سفانتلاو

 نيبلسملا نم تاعامجوفئاوطب نيحلاونيملا نيب قلت تناك سلدنأللا

 نوجرخ اوناك ءالؤهو ( اهنمجورخلاب ممل حرصوأ اينابسأ نم نيبراه
 اذاف ريقن ىورش ايندلا ماظح نم كلمت ال ةفلؤم اذالآ ممدالب نم

 نابسآلا نماهرأث كردتل ةيزاغلا نيلسملانفسل مضنت نأ الإ لمعت

 1ظءمنلع : ظموأاوط 5ءةوصعم 0(

 لصأ ةصرقلا
 يركذلا تايرحلا

 ةمأ فرثملا لصأ
 هبال

 تبرغللا ورحابم

 برحلا فوري



5 

 قزرلل اليس كلذ قيرط لع دجتلو 6 اهوذآو اهولذتسا نيذلا

 هيلع لبقت ليبسلا اذه ريغ دجتال تامالا هذه تناكف . شيعلاو
 مفعم نأ كلذ قادصمو , اهدبج ىراصق هيف لذبتو ةيمحو سامح

 روغثلا نم نيبراحلا ءالؤه نم اوناك ترقلملا نفس لبع نييراح ا

 برغملا تالاليودني صال لاصتا وه لماوعلا هذه عبارو : ةينايسالا تزيل لاصتا

 ةيناهملاةلودلا تناكو ع شع سداسلانرقلا لئاوأ ىف ةينامملا ةلودلاو ا ٠7
 دب برغملا دالبل نكي ملف « ةيوروآلا ىوقلا عم ةمئاد برحةلاح ف

 تحبصأ اهمال , راحبلا ىف وزفلا ىلع رمتسته ةلودلا لعف لعمت نأ نم
 فقتو اهتسارس ىلع ىرجت ةنامتعلا ةلودلاب ةطبت سم نيحلا كلذ نم

 ةيزك مم ةدحاو ةوق نم دالبلا ولخ لماوعلا هذه سماخو اهققوم داللادجوت مدع

 ىف مهنع بونتو ةيعرلا ىلع اماطلس رشنتو نمآلا طبضت نأ عيطتست
 2 ديري ىذلا وحتلا ىلع هتسأ,سدج وبقي رف لك ناكف 5 ةسايسلا تاالماعملا

 قاف:األاو ناصرقلا لامعأ ىناق,ال اهبطاخت ةأيه ابوروأ لود دحت لو
 نأ نع ةيبرغملا ىناوملا ليوحتل تلذب ىلا دووجلا لك تلشفف , مهعم
 رشع عساتلان رقلا لثا وأ ابليس ىف ترمتسانيصارقللًا شاشعان وكت

 نأ ىلع لدي ماباألا هذه ىف برخملا خيرات ىف رظنلا نامدا نأ لب 2 ىرنال عمالادرا
 ىلإ اولام نإو ةبجولا هذه ذاختا ىلإ نيقوسم !وناك برعملا لمأ و

 ترهدزاو مم ده دقالثم رئازجلا لهأ ناكدقف « ماظنت الاورارقتسالا
 راهدزإ ىف دازو , رشع سمانلا نرقلا رخاوأ ىف مهتلودو مهتيندم
 دمب رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف اينايسا س نيبرالا دفاوت اه رمأ
 ةررملا عانصلا نم نيب راها ءالؤه مظعم ناكو عو 95 ةنسةطان رغ طوقس
 اوذخأف 5 رارقتسالاو ةراضحلا داهم ُ اوجرد نيذلا نييندملا وأ

 نأ اوعيطتسيمل مهنكلو ديدجلا مهنطو ىف ةميدقلا مهاعانص َنوُسرام

 بهنلاو وزغلاب رئازجلا مهتيدم نوددهي نابسالاو مبسومت ىلعاونمأي
 مهقازرأو مهلاومأ فاطختت رحبلا ىف مرجامل دصر مهتنصارقو



 دخل

 وحن اهلك مهاوق هيجوت امإ : ةثالم نم رمأ نيب ةبلاعثلا نم اهارمأ ناكف
 مهدلب نوزغي اولبقا نيذلانابسالل ملسلا امإو « ةنصرَلا ةيراحن رحبلا

 , هعفادمب اهرئازجو دليلا دده- أتفي ال ناك ىذلا ورافان ورد ةدايقب
 مهل تناد نيذلا نيملسملا نيحالملا رايك دحأ ةيامح ىف لوخدلا امأو

 نم لك ف دب اهلل نكي ملو ءنيحلا كلذ ىف املك ةيمالس الار وغثلاو راحبلا
 . اهتلود برص نم هتنبام مدهتو اهتراضح ىوطت نأ نم تال املا هذه
 ةديدشلا ةيرحبلا برحلا هذهل تفئلتو

 ةينامعلا ةلودلا ناضحإ ىف برذملاب تقلاىلا فورظلا ىه كلتو

 رحبلا قرش ىف ىربكلا ةيمالسالا ةعومجتابابسأب هبابسأ تلصوو

 ةقدوصاصقلا نف اهتياور ىف ىوتس, فورظ ىهو« هيلي امو ضيألا
 تنواعت دقو « ةربعلا قدصو ةصقلا ةفارط نيب عمجت !مآل , خرؤملا

 ضرآلا نم احيسف اييصن ةيناهثعلا ةلودلل لست نأ ىلع فورظلا هذه

 هف ةاحلا هجو تريغل تدارأ دق ولو « دبج وأ ءانع الب لحاسلاو

 ريخاةرفاو ةئداهةرقتسم دالب ىلإ عاذنلاو حافكلل ناديم نم هتلوحلو

 ميلفح ةلقو مبلغاشم ةرثك نكلو ؛ نورق ةعضيب مهلبق برعلا لعف ا
 ةداع لقتسملاب ةيمالسالا ةسايسلا مامتها مدعو ع مهاياعر رمأ حالصاب

 هل ةمحرال برغملا ىلع ةيكن قامثعلا محلا تلحس

 0( هع سوربربب بقلملا بوقعي نب تك ةيلاعتلا دجتتسا

 موقيلأ ءروسيم ىف 0 « ةنصرقلا ىلا لامو ناطلسلا ةرامب نع لصفتا هدام دتشا ايلخ

 كارناالا ةعاط ىف ةلخاد ةيمالسا دالبئاباك هلحاوس نال ضيي“الا رحبلا قرش ىف هلابعأب

 هوحت .ثتفاو هركذ تعاذأ ةرابع هتعانص سراع ذخاو كانم ىسرأو برتملا ىلإ هلاحر دش دقق

 0-5 ممأ ثداوح هل تمقو مث ؛ ةنارصنلا ضرأ ىف ادهاجب هربتعا ىذلا" ديزياب ناطلسلا رظن

 رو ةلوالا ناطبق ههبجعاو ع ديدج نم ةلودلا ةءدخ لخدف ىلوالا هدالب ىلا اهدعب دامو تافأ

 ديزباب توم دمب برقا ىلا داع نأ ثيليول هنكلو همجشو هسقث ديزيأب ناطلسأا نبا وهو ادنخ

 ازكرم هسفال دجوي نأدارأ مث م ةميظع ةورث هل تعيشجا تح ابتفسو ابروأ روث ىلع ريئيذخأو

 هررتث صعب طحينأ ىف ىمفملا نسحلا نب دم هللأدع ابأ نيحلا كلذ ىف سوت ناطلس نذأتساف

 راقان وردم

 لخدببرخملا
 ةيمالسالاةعومجملا

 اموريدب



 اموربر. نيدلاريخ

 ىف بردملا ماظن
 ىرتلا محلا

 ل «؟ع-

 اوبلطوهلاعأل ًاركرم ابلعجو نيحلا كلذ ف لجيج ىلع ىلوتسا دقناكىذلا

 لخدي نأ هسفن ىفو اوبلط ىتلا ةنواعملاب اذهلجعف نايسالا ىلع هنوع

 ذخأ مث « 1011 ةنسةليوط بورحدعب كلذ هلم « هتزوحف مهدالب
 ةلودلادالب مظعم لع ىلوتساف « ةدحاوفةدحاو برغملادالب ىلع ىلوتس

 هدي ىف اهلك اهدالب لحاوس تحبصأ ىتح ىصقألا ب رغما ىف ةينايزلا
 اظح هنم وأ ناكف نيدلا ريخي فورعملا هوخأ هلامعأيف هفلخو

 بكل درج لمعي نكي مل نيدلا ريخ نأ ودبيو , ارطخ هنم دعبأو
 لجرلا اذه لحي دقف . ةقداص ةينيد ةفطاع هريست تناك امإو ةمينخلاو
 ةفالخلا ىلإ مدقو ناطلسلا ةمدخىف هسفن عضوف هرفظو هرظن ةعاس ىف
 مه اوقتسا ةصرف هيف نوربنتي ةلودلا لامع ناك ىذلا تقولا ىف هدالب

 نم هفرصت عقو ذإ , ىأر امف اققوم لجرلا ناكدقو ءاونع ولصفنيل
 ءارمآلا ريماب هبقل واشاب بقل هيلع علفت « اييط اعقومملس ناطلسلا سفت
 فاللآ ةعبرأو ةيوق ةيعفدمو دونجلا نم نيفلاب هدماو ( ىجايزلجيب )
 نأ لجرلا عاطتسا ةبيطلا ةنوعملا هذهبو ؛ ةيراشكنالاو ةعوطتملا نم

 سطسغأ ىف سنوتو 1688 ةنس وباه ىف رئازجلا ىلع للوتسي نأ
 ةيناممعلا ةلودلا مامز ىف هعيمج برغملا لخد كالذبو ١ىمو ةنس

 هريغاهاضتقم اومظن ىتلا سسألا سفن ىلع برغملا كارتالا مظن

 مقو 6 اذأ قاجو لك سأري تاقاجو ىلإ نيمسقم ةيراشكنالا نم :
 نارهوو ةينيطنطسقو ىرطيتو رئازجلا ىه تالاي عبرأ ىلإ برغم لا

 ابيحرت هب بمسرو ناطلسلا هنع ىضرف لاومالاو مئانغلا نم هديام لك جورع ءاطعأو ع هلذذأق
 نيملا كلذ ىفو ع ىناثلا اموري ربي دمي ايف رهتشيس ىدلا نيدلا ريخ هوخأ ليلقسي هب قحلو ٠ ايط
 ىدم ةمهب لممي دسَأو نيدإ] ريخ عوماف اينابسا ةرداغم ىف نيلسملا تذأ دق ىناثلا دنتي درق ناك
 هدم ةئسلالا قلطاو نيدلا ريش تيص راطأ ام ع مارسأو نييلسملا ةرجابم لقنيل ررشأ ةثالث
 ةنائااةلودلا ىلا ابسدعب ىبتتا ىذلا لخدنلا اذه سنوت نوتشف لخدتي ذخأ انه نمو ع هركذي



- 

 ءابسمن رثازجلاف تاوكباا ريبك ىلإ هنوئشفف عجرب ىاب اهنم لك حي
 نوعمتجي : ناويدلا وأ ىروشلا سلجم ىعسي سلجم دالبلا لهآل ناكو
 وزغلا ىلوتيو ؛ ةماعلاةرادالانوكش ىف رواشتلاو تايابلا باختنال هيف

 اينايسا نم نيملسملا ةرجابم دورو ىلاوتبو ٠ ابوروأ روغث نم رسآللاو
 ةقرافالا نم ابمظعم ىرخأ ةيبرح ةيرحب ةوق دالبلا ف تنوكت

 دئاق اهنم الك سأري فئاوط ىلإ ةوقلا هذه تمسقف « نييسلدنآلاو

 « سيرلا » ىمسي
 عاطتساف ءايوروأ لايحب رخملا فقوم ريخت ديدجلا نيوكنتلا اذهب

 نوصحلا تلحناف . اهديك دريواهيلع ىوقي نأ لب اهناودع دري نأ
 . دالبلا ف امبعامطأ تعجارتو لحاوسلا ىلع نم ةيلاغتربلاو ةزايسالا
 مث نمو ع نيبحلا كلذ ىف اسنرق برح ايئايسا لاغتشا كلذ ىلع ناعأو

 اسنرفو اينابسا لحاوس ىلع نوريغي نوملسملا ذخاف ىمألا بلقنا
 املك رسآلا داز املكو « رولا مننلاب نودوعيو اهلهأ نم نورسأيو

 ددع دازو , امهرمأ ىوقو ةيمالسالاةيرحبلاو ىعالسالا شيجلا مخضت
 ةفاظنلاو صالخالاوةقدلاو ماظنلاب نملسملارمأ رهتشاو ةعيرسلا نفسلا
 عفتراو , نابسالا نم مبموصخ باجعإ اوراثتسا ىتح ةعاجشلاو

 برغملا كردأ ىتح امبعوبر ىف لدعلا ىرجو « سنوتو رئارجلا نأش
 . اميظع ةعفرلا نم اوأش

 ولعت ع لدبتت ال وريذتت ال ناك» لك فه ىهةيمالسالاةلودلانأ دبب

 مهمه هيلع ردتقت جوأ ىا ىلإ ابلهأ اهب اومسيو ع ديرت وأش ىأ ىلإ
 ةلودلا هذبق ع عيرس لجاع لالحمضا ىلإ و فعضرلإ مهريصم نكلو

 ابئاوخأ تمزال ىلا فعضلا لماوع اهئاوطأ ىف لمحت تناك ةيبرغملا

 ىرخأ للعب اهنيب نم تصتخاو ؛ برغلاو قرشلا ىف مالسالا لود نم
 ىف ةدمتعم نكن مل ةلودلا نأ اهاوقأو ابمعأ  اهنايك ىلع رظحلا ةديدش
 ابنأو « اهرارمتساو ةوقلا تايث نمضي تباث دروم ىلع اهلام وأ اهدنج

 ييتاسالا عماطم
 برعلا 4

 كفو ريح لا ويلملا

 ابوروأ لحاوس لع

 يرغاا ةودلا فض



 ةيراشكم الا ري ,ادعلا

 داللا ليحار

 ىكرتلا ىلالا

 تاوع'الا

 ل 4اس

 اهياد نمدقتف اهتاراجو اهموصخ عم روطتت ملف اهناكم ىف تفقو

 . ىركسفلا قرلاو قرحلاو ىعامتجالا مظنتلا ىف اهنقبسو

 ىوقلا نييدساتو ءادع ةروصف ةيرئازجلا ةلودلا لالحمضا أدب
 ةيراشكنالا تافاجو نيب « اهنوئش ىلع مايقلاو اهتيامح اهيلا لكو ىتلا
 نم نيعملا اشابلا نيرو ع ةيبرغملاو ةيسلدنالا ةراحبلاو ةلئاقملا فئاوطو

 ةرادإ ىف هتواعملل ىلاهألا نم نوكملا ناوبدلا نيبو ناطلسلا لبق

 تناك ىذلاو  ناطلسا لبق نم نيمعملا اشايلا امأن ؛ دالبلا
 نع فرصنأو هسفن نوكشب لغم دقق  هنمس ىلع ديزتال هتبالو ةدم
 بلت لف , تاقرسلاو ىثرلا نم لاملاب هسفناللع نأ ىفدبتجاو « ةرادالا
 ءالؤه ىلإو : نيب راشكلالا نم هدونج هيلع أرتجاو تطقس نأ هتيبه
 <« روغثلاو نفسلا ىلع ىدعتلا ف فارسالا ةيلوئسم عجرت تاواشابلا
 ضعب نوقلكي لب امفد هيلا دالبلا لهأ نوعفدي تاواشابلا ناك دقف

 ليثمت نسح نأب اشابلا نعي مثنمو « مهماسحلا هب اوموقينأب ناصرقلا
 نولهآلا وأ دنجلا نكي ملف ؛ هقتاع ىلع ةاقلملا ةمبملاب موقي وأ ناطلسلا
 لصي موي هلا. ةتسال ماقي ىذلا مظعلا لافتحالاىفالإ هدوجوب نوسحيل

 ىروشلا سلجم ناك ىلا تاعايتجالا هذه ىف الإو , ةينيطنطسقلا نم
 نأ اشابلا لواح امبرو : نيحو نيح نيب دالبلا نوئش ىف رظنلل اهدقعي
 دالبلا لهأ نم لئابقب مبيلع ةناعتسالاب ةيراشكنالا ةكوش عضخي

 لوتسينأ مهدحأ لواح دقو ؛ ىتشتاليوو بورحكلذ نعتاشنف
 ىرئازجلا لوطساللا ةناعال ماع لك اهثعبي ناطلسلا ناك ىلا ةحنملا ىلع
 ( ةيراشكنالل هيف ةطلسلا تناكو ) ناويدلا ررق نأ ةجيئنلا تناك
 مايقلا وهو ع ناطلسلا رهاظم نم هل قيام رخآ امشابلا نم بحسي نأ
 نمو ؛ ناويدلا هنواعب اغألااهالوتف(ةنزخلاب) ظافت>الاولاومآلا ىلع
 , تاوغالا دي ىف ةيلعفلا ةطلسلا نحبصأ ( م هو ةنس )نيحلا كلذ
 ا.وس ةلاحلا داز دق ديدجلا ريبغتلا نأ سائلا يبت ىتح ليلق الا ضم لو



 سل هي

 ىتح ةسائرلا ركرم ىلإ لوصولل مهني امق اولتنقا تاوغالا نأ ذإ

 ىلإ !:هونمرمألا اذه اولوتنيذلا تاوغاللا ةعيرأ فيسلا دحتامدقل

 دونج دحي ىل تاقاجولاو تارغالا نيب عارصلا اذه ءازإو . ذدا/؟

 اورئأتسي نإو تاوغالا ةطلس نم اوصلختي نأالإ مهفئاوطو ةيرحبلا
 دحأ هباكم اوبدتتاو ىلع اغلا وهو مهرخآ اولتقف ء ةطلسلاب مه

 نيملا كلذ نمو « لاخلا » ىأ « ىادلاب م بقلتو « ءاسيرلا »

 وهو مهدحأ ضفر 14 ةنس ىفو ع تايادلادي ىف ةطلسلا كثحبصأ

 نأبلطو ناطلسلا لبق نم نيعملا اشابلا ليقتسي نأ شي واش ىلع ىادلا

 . ايسر ةطاسلا سرامي نأو بقللا وه حن
 نمش تاروطنل احرسم ىرخآلا ىهسن وت تناك كلذ ءانثأ ىف

 ىف رماآإلا باحصأ ناكدقف , ليصافتلا ىف ابعم تفلتتخا نإو ليبقلا اده
 تابابلان اكو . ىروشلا سلب فنونيعملا تايادلا مث رمأألالوأ نماهترادا
 « رئازجلا ىف اشابلا نع نييئان ةيعما ةطلس نوسرامب( تاوكتبلا ىأ )

 عاطتساو « ةطاسلا ىلع اولوتساو تايادلا فعض ةصرف اوزبتناف

 بقل ىلع لصحي نأ ( )508م ١4١9 ) دارم ىابلا وهو مهدحأ
 كلذ رمتساو هدعب نم هدالوأو هدوح هنبا ىف ةطلسلا رصحي نأواشاب
 هدو ,انأ رخأ لتقي نأ داوقلا دحأ عاطتسا نيح ؟ا.+ ةئس ىلإ

 داليلا ىف ةيلعف ةطلس اذ حبصيو اشاب بقل لع لصحو هناكم ىلوتيو

 .لالؤ ٠ ةنس هدالوأ ىف ةطاسلارصحو

 هكارتاو هلاجرو هداوقو برغملا لهأ لغتشا رومآلا هذه
 نأ ىلإ ىكرتلا مكحلا ماظن مهعفد دقو  نوئشلا نم مهملا نيكرات
 امم رييدتلاو ديكلا ىف داهبتجاللاو ضعبلا مهضعب ةلتاقم ىلإ اوذؤرصني

 ىرشتسا لاوحالا هذه ىفو ع ائكيشف ايش دالبلا ةيويح صنمي ذخأ
 « بيقر مهبلع نوكي نأ نود مهلامعأ ىف اوضمو « ناصرآلا رطخ

 ىادلا

 ىاللا

 ناصر ل رطح دايدرا



 مس وس

 .تاصتاو « مَع بالط ىلإ دابج بالط نم نمزلا عم اولوحن ذإ

 طبخنوطبخي اوضف هنئصارقو ضيبألا رحبلا لودنيبو مهنيب بابسآلا

 ىلعابلك لودلا اوراثأف ءابعفني امو مهدالب رضيام نيب نوزيمال ءاوشع
 ٠ مهدالب ىلع كلذب ونجل, ةياعر الو باسح ريغنم مثدالب ىلعو مبسفنأ

 ادب عيملا ىضمو ةيحانو سنج لك نم تاءاصعلا عيبلا تمضناو

 ةلودلاو هلهأو برغملا ىلع اريخأ ةعتلاو نوباسيو نوقرسي ةدحاو

 هلودلاو هاك ماعلا ىأرلا مهن٠ رفن افارسا كلذ ىف اوفرسأو ؛ ةيءالسالا

 ناصرقلا نم تامامج الإ اب وروأ رظن ىف برغملا لود دعت ملف عابعيمح

 بحاص الو ةعانص بحاص الو ىدنج الو مهف كاح نيب قرف ال

 ءالصاللا برغملا لهأ نا ذا ةقيقحلا ف كلذ بع رمآلا نكي لو . نيد نيلمالا بدلا لها

 ماكلاو دنجلا نيب عازالا ف نوكرتشي نوداكي ال مبليس ىف اوضم

 تاعانصلا نوئش عمهئاباقت تلوتف م ةنصرق الو ةقرس ىف مهل دي الو

 تاماخلا ىلع مايقلا تازلا لهأ ركتحاف . . .ةعارزاا اولوانتو « ةيلحما

 ةراحن ىف كلذك اومهاسو : ندملا ف نحاطملاو موحللا ةراجتو ةماعلا

 لاسعأو ةياقسلاب نويركسبلا صتخاو , دوسألا قيقرلاو لفاوقلا

 كلذك' ةنيدملا تمضو ؛ اذكهو (١)ع طرشلالامعأ ضءبو ىرخأ ةطيسب

 ,مبنكلو ىرخأ لامعأ ضعبو لاملا نوئش اولوانت دوهبلا نم نيريثك

 هفرصتاو ع مارتحا وأ ةياعرب مييلا رظنيال نيلهآلا نم نبرة اوناك

 ريغودجاسملاو ةيئبالاو قرادلاكةيئارمعلا تآشنملا ةماقا ىلإ دالبلا لهأ
 كرتشا ةنصرقلا ىف مهدحأ مهاس اذاف : مويلا ىلإ ايقاب لازال ام كلذ

 لام ءاقل نيحالملل اهرجأو نفسلا ضءب ىرتك اذ : ةراحت كارتشااهف
 ةورث داز نإ ثبلي مةنصرفلا لامعأ عاستا نأ ديب . ةمينغلا نم ءجوأ

 لكتحبصأو ءاخرلا دالبلا معف ع بالمتالاو مئانغلا نم برغل لهأ سنت رانا
 زك ار«نم رشعزماثلاورشع عباساانينرقلا لالخرئازجلاو سنوت نم اننا
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 فلأ ةثامرئا رجلا ناكس غلبف : ضيباالار حملا ىف ةراضحلاو نا رمعلا

 تحبصأو م..٠٠.سنوتناكس ددع غلب و : رجاتملاو ةينبآلاابيف ترثكو

 امدقتدالبلا تمدقتو ع رايلبلا رئازجو اينايسأن منيب رابلل ا جلم امن وصح

 هاملا ىراجةرثكو اهتيرتبص1 ل ًاراهدزا رثك أ سنوت تناكو « ارهاظ

 ابيلع دري ام ىلع اريثكلوعت لف اهضرأ ىف درجم رهتنايرجو « اهيفةحلاصلا

 ىلا ىربكلا ةيمهآلا اهيف ةنصرقلا غلبت لو م ناصرقلا بالسا نم

 تاقالعلاو ةراجتلا تارورض تناكمث عرئازجلا ةيالوف احل تراص

 )١( « ناصرقلا نايغط سم دحلاب ةموكسحلا متت نأ ىفايبس ةيراجتلا

 ىرسآلا _.رم ىش فئاوطب رئازجلاو سفوت ىئادم تمحدزاو
 نابسالا نم ىرسألا ءالؤه لج ناكو « اماعم اماع دادزي مددع ذخأ

 تحبصاف « ىرخآلاابوروأ ب وءشونييلاطيالاو نييسنرهلاوزيلجنالاو
 ايظع قيقرلا ىلع دايتعالا مبصأو برغملا ىحا ون ىف ةقفان قيقرلا ةراحت

 سانلا اهروصت,ىتلا ةئيسلا لالا ىف اونوكي مل مهنكسلو ٠ لامعالا شف
 نودتشالو « مييلع نوقفشيو , مبالماعم نوتسحي وكلام ناك دَقف

 ىور دقو « ةيئيدلا مهرئاعش نوسرامب مهتوكرتي اوباك لب « مهيلع
 نأ ىف جرح مهن ةمواسقلا ىلع نكب مل هنأ ىنابسالا خرؤملا ودياه

 نم اذه نيآف (7قيسوملا عقو ىلع اعومسم اليئرت مهتاولص اولتري

 : تنتستو ربلانم معدي ىف عقي ناك ن نيحلا كلذ ىف سيراب لهأ ةلءاعم

 جرفتلل سانلا عمتجمو .تاقرطلا ىف تالجعلا تحت مهنوةلي اوناكدقل

 لك مبعضوك برذملا ىف قيقرلا عضو ناك ةلملا ىلعو ؛. . مهيلع

 لخاد ةماعلا ةايحلا ىف موعم نوضاس مهتداسل ناوخإ « نيبلسملا دالب

 (2) لسلتتعم, اتندط 0'قهاوسع كس للوعق 2.6

 (2) ه٠ 2. 2 الا 06 0" ١>

 برغملاف قؤرلا ةراجي



 ايايساةوقلالحشا

 روبط.ديو ةيرحلا

 انرق ةوق

 نولوبان وناس

 ل

 ناك لب هني كلم قاقرتسا ليطيل لجرلا نكي ملو . هجراغو لزنملا
 نجوزتي تاقيقرلا تناكو . هللا ةاضرم .اغتيا هتبقر قتعيو هررح

 تامركملا تابمآلا ماقم ىلإ نيقتريو نيتداس

 طسوتملا ضيالا رحبلا برغ ىف روطتي ىسايسلا فقوملا ناكو
 تذخأ دقف «رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا لالخ اريطخ اروطت

 اببلع اارمعتسم ةرو دعب . هيف تناك ىذلا جوألا نم ىومت اننايسأ

 ةيرحبلاو ةيربلا اسنرف ةوق تذخأو , زيلجالا مامأ اهليطاسأ ةميزهو

 بفنرابسالا ةسفانم نم برغملا لهأ حارتسا مث نمو , روهظلا ىف

 . اسنرف صخش ىف اديدج اًئشان اودع نولبقتسي اوذخأو مهئاودعو

 ليطاسألا ةياحدلهأ مهاو ء ضوبنلا ىلإ هقيرط ذخأي ايلسرم رغثأدبو
 دقزالجالاناكو ع ةيراجتلامعأو تارماعمب نوهوقي اوناكف ؛ ةيسنرفلا

 مث نمو « لييسلا هذه مبيلع اوذخأو دنهلاو اكيرمأف مهيلع اوقوفت

 اوبجتاف برغملا ناديم ريغايلاخ اناديم اهوحالمو أسنرف راجت دحي مل

 دادزي فخأ برغملا ىلع ىسنرفلا طغضلا نأ ظحالت انه نمو « هيلا

 ةيويساللا راحيلا ف قاوسأو تارمعتسم نم دقفت تناكام ةسنب

  ىسنرف لجر عاطتسا رشع عباسلا نرقلا لئاوأ قف . ةيكيرمالاو

 ىلع سنوت ةلود نم لصحي نأ نولبان نوسناس ,همسأ لصاللا قيصرق

 م4) 8د2و؛ف5ه نويتسبلا مساب فرعنيصح ى راجت سر حبةماقاب مهيرصت

 كلذ ىلع لوصحلل لذبو , قيرفالا لحاسلاىلعإ ( 188 ةئس ريمتيس

 اضورق رخآالا ابضعبو رمآلا باحصأل ىشرابضعب ىتش الاومأ

 ةيقيرفاألا لحاوسلا لع ناجرملا ديص ركتحاو ؛ ةلودلل عفدت الاومأو

 نأب هل احرص نكي ملو . ةيونس ةيزج هينج فلأ رشع ةتس عفد ريظن
 نويتسبلا لمعتسا هنكلو  دالبلا نوئش ىف لخدتي وأ انوصح مقب



 د ب

 حمقلار يدصتلوانت مث « دالبلا لهأ ىلع ىسجتلاو عالطتسالل ازكرم
 *برغملا دالب ىف ئىش رجاتم ىلإ هدب تدتماو

 نودلاطيالا مي رصت ىلع نيدلا ريخ نم اواصح دق كلذ لبق ن ويلاطيالا ناكو

 ديصزولوتباوناكو « مرجاتمل اركرم اهولعجو ةقريط ةريزج لالتحاب

 لصوام مهراثأو اوتجنم مهمظعم ناكو ؛ رجاتملا نم | ريثكو ناجرملا

 ليثقلاوهلتةمب تهتنا ةرماؤمهل اوربدف ء نودناسدي ىلع نويسنرفلاهيلا

 . 178+ ةنس وبام ىف هتثجب

 داديلاؤىوحلهأ نيئابسآلاو نييسارفلا نيب دعي ملف ء عارصلا نادبم ريغت اذهب
 مبعسو نولذبي نويسنرفلا ذخأو « نيببونجلاو نيبسنرفلا نيب امئاو
 « ضيبألا رحبلا برغ ممل ولخيل ةديدجلا ةسفانملا هذه نم صاخنلل
 قلقأ ىتح نوسناس ةكرش باحصأو ةونج راجت نب عاذنلا دتشاو
 ريمسدف اعيمجنييوروأآلا تاشنم اورداصف رئازجلاماكحلاب عازبلا

 7 تازايتمأ اوحتم نأ اوثبلب 5: مهنكلو. ١0 ةنس

 تاشنم مق 7نأب ةكرشلل ابيفج رص ىرخأ ةيليسرم ةيسلرفةكر شل ةديدج

 كاديلا ف نويالها هيلإ ققوام نوري نويل را ع اورأو احلاومأ ةيانخل
 ”تراطتساو تازايتما نوبلطي نورخآلا مه اوف ىتح ايليسرم لهأ
 نأب رمآلا ىهتناو . كلذ ىلع نييليسرملا نيبو مهني ةليوط تاعزانم
 نوسناس ةكرشل ةررقم تناك ىنلا قوقحلا سفن ىلع نويل لهأ لصح

 رمتساو « ٠54 ةنس رياشي لوأ ىف ديدجلا زادتمالاب قافتا ىضمأو
 ةئس ىتح نييسنرفلاو نييرئارجلا نيب تالماعلا ساسأ قافتالا اذه

 ىلع بناجلار صتقي نأ اهلك تادهاعملا هذه ىف ررقت دقو ع 64 ١)1(
 . ةيسايسلا دالبلا نوئش ىف مهل لخد الو طقف ةراجتلا
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 انروأ مالا ىأرلا
 برغلا روت

 دا ثءع ل

 ةدوقعملا ةدهلا هدبفءاليوط رعتست نأ اهل اردقم نكيمل لاخلا هذه نأ دي

 تدرح اهنآل برذملا لهأ ابنع ضري مل: نيبناجلا نم ادحأ ضرت مل
 لاومألا نم ًاريثك ديفتةلودلا تناكو ءاهيفام بلسو نفسلا ةمجابم مييلع

 ضعبب مايقلاب مهضعب تفلك اذإ ابح رتىثلا وأ « نيصارقلا ىم اهيبجت ىتلا
 ةلاح نولضفي نويبرغملا نو>الملا ناكف « اماسحل ايارسو تاراغ

 امأو « هاود جو هقزر ةاقل مالسلا لاح ىلع اهراطخأ عم برحلا

 ةيقيرفآلا لودلاةبراحم نويلاطي مهنمنوريثكلا ناكدقف نويبوروألا

 دالب فلتخم ىف ماعلا ىأرلا ذخأو ء قيقرلا نم املهأ ديب نم ذاقنتسال

 تذسخأو برا دالب عم ىراجتلا قافتالا ةسايس مجابي ابوروأ

 ةصرولا نيحتت ماعلا ىأرلاو ةسينكلا طغض فخت  تاموكحلا

 هذه نأ ىلإ اذه  سزغملا لود ةبراعو تاقافن الا هذه نم صلختل

 تناك » لب « اهلك ابوروأ لود عم دقعت نكت مل تاقافتالا

 لامعأ ىف ) - اهريغ ىلع دتشتو ةدحاو ةلود عمالإ قفتتال رئارجلا

 سباع تير عم احلص رئازجلا تدقع اميخل ؛ ( ةنصرقلاو لسلا

 لاعأ هيجوتو اسنرف عم قامتالا ضقن كلذ ىعم ناك « ىدنا وم لا

 عم فلاحتلا ىنعم ناكو ( #11 ةنس ) ةيسنرفاا نفسلا وحن ناصرقلا

 ةنلس نييدنلوهلاو زيلجتالاىلع برحلا نالعإ « رشع عبارلا سيول

 برحخلا نالع] )١581( ةنس زيلجنالاعمق ءفتالا ىعمناكو « (179:)
 ابقيرط ىف ةصرقلا ترمتسا اذهبو « 3” « ةينرفلا نفسلا ىلع
 نم اهدالب وحن هميقتام بيسب . لودلا ىذؤت ام رثك أ رئارجلا ىذؤت

 .”ديدشلا ءادعلا

 مدقت املكو , عطتسآ لف ةنصرقلا ليس فقوت نأ لودلا تلواح
 ابيلع داهتعالا مبصأو اهرمأ فعض املك ةيبرغملا تاليودلاب نمزلا
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 اهلوط ىلع برقملا لاوس تناكو . اعفن لقأ ةنصرقلا ىلع ءاضقلا ىف
 ةباقر لك نم اوصلخت نيذلا نيصارقلا ءالؤط رك ارم اهلك لمعتسق
 الصالا هلهأو برغملا ماكح ىضرذوديرءامرمآلا ند نوتأي اوضءو

 تبرضف , ةوقلا ىلإ تأجل ةليحلا ابوروأ لود تيعأ املف ءاوضري ل مأ
 ناكو ( 15054 1106 < !ذ؟؟ ) تأرم ثالث مفادملاب راازجلا ارتلجتا

 تناكو « ةيحالملا مهْمْضن ناوفنع ىف كاذ ذإ نويدنلو حلاو زيلجنالا

 دتشاف ء« ضيبألارحبلاو ىدطألا ىف راحباا ضورع ىف برضت مبنفس
 ةرهم نيحالم ربصلا ىعا ىتح اهنم مهل سيت ام ديص#” ىف نيصارقلا

 لوبق ىلإ اريخأ مهب مالا ىبتناو . نلآو هربملرمو كيلب لاثمأ نم
 ىذأ نم مرجاتمو مهنفس ىلع اونمأي ىتح رئازجلا ىادأ ةيزح عفد
 ُْف ةيزيلكنا ةريلةث امم اهلل ىدؤتارتاك نا ةلود تناكه » : نيصارقلا

 ةلودو « ابلصأنق ريغت دنع اسدوت ةنيهث اياده اسنرف ةلودو ع ةاس لك

 وكتش لاير فالآ ةعبرأ اهتميق ةيرح تامبمو تالآ كرميئادلا
 ايزيليس ةكلممو ةيواسنرف ةريل ةئاهتس ةدنلوه ةلودو , ةسيفت ايادهو
 ةريا فالآ ةئسم ايذيدرس ةكسامو ع وكتش لاير فلأ نيريثعو ةعبرأ
 اهتميق ةييرح تامهمو تال آ اكيرماب ةدحتملا تايالولاو : ةيواسن رف
 ابلصانقاهرضحت ةيدقت لاير فال آ ةرشعو« وكتيش لاير فالآ ةعبرأ

 ةيرع راخذو ةيرحتال] حورنو جوسأو« ةيبم اياده لاغئربلاو ابعم

 ةيزياجتا ةريل ةئامس اينالا نم ماربو رفونهو « ةرفاو ةميق ىواست

 اهتمواةم نايحاألا ضعب ىف مبضعب لواح امبرو : ةسيئن اياده اينابسأو
 )١( عاب للاسم ىلا رطضيف احاجي فداصي الف ابنم ماقتثالل كرحتو

 نأ اه اقيلخ ناكف ؛ ىذآلاب ابوروأ لود لفحأ اسنرف تناكو
 نييسنرفلا نيب ءادعلا لصتا مثنمو , رمآلا اذهب اماهتها اهرثك أ نوكست
 ءادتعالا ثداوحترركتو , رشع عباسلا نرقلا لاوط نييرئازجلاو

 م١1 ص ٠ ١ ؛رداقلا دبع بمالا رثثأم يف رثازجلا هفحت (1)
 وبسس م)

 نوم رضي زيلمالا
 مفادملاب رئاوجلا

 نوفدي زيلمتال
 رئازجلا ىأدإ ةيزج

 ةيروروالالودلا ةيق
 يزح مفدن

 اسنرف نب ةقالملا

 . ل.ل رئازجلاو

 ةضبتلا رصع



 ىلا ةريشت ثوعي

 ىلع دمت» ملك
 برعم ا قة راقلا

 رظ ارخلا راهدزا

 0 ل0

 نييسنرفااحباذمو ايلسرم ىف نييرئازجلا ماذم تااوتو ءنيقيرفلا نم

 اسنرف لصانق نيهأو ء ةديدع ارارم نويتسبلا بهنو . رئازجلا ىف
 « ىودج ريغب ةديدع تارم رئارجلاةسنرفلا عفادملا تبرضو« اريثك

 اوداعو كلذ فاوققوي لف 174 ةنس رئازجلا وزغ نويسنرفلا ل واح لب

 لجيج لالتحا ىرخأ ةرم اولواحو ,ةميظع ةلتقمو ةحداف رئاسخ دعي

 برغملا نوئشىف لخدتلا نويسنرفلا لواح مث . اظح دعسأ اونوكي لف

 ةينابسالاو ةيسنرفلا ةيريشبتلا تايعجلا ةمه تبجتاف نيدلا لييس نع

 نأ كلذب اولواحو « ةيبرذملا ضرآلا ىلع سئانكو زك ارم ةماقا ىلإ

 ع رضسئانكلا باصأ اذإ نييلسملاةب راغملا ىلع ةيحيسملا ايوروأ اوريثي

 دايتعالا ذخاو .هلهتأ نم اوبدن ايف قيفوتلا ضعب ةمواسقلا ققو دقو

 نيردلا لاجر حبصأف ٠ ريبلك ىشرفلا ريزولا ةيانع لضفب دادزي مييلع

 اريخا مهبلا دبع مث ,رئا نجلا ىف نييبوروالا ىرسأ صيلختب نودانملا م
 ةحلصم ىلإ ةيحيسملاةحاصم تعمتجا ىتح ع لصانقلا فئاظوب مايقلا ىف

 « نيملسملا ضرأ ىف ةيحيسملا لثم وه اسنرق لثم حبصأ ىتحو « اسذرف

 عباسلا نينرقلا لاوط الصتم ةيراعملا نييسنرفلا نيب ءادعلا رمتساو

 . رشع نماثلاو رشع

 ءاخرلا نه ةبيط لاح ليع نينرقلا نيذه لاوط رئازجلا تناكو

 اهسقن سنو” تزغو « ةريثك ىحاون تلمشوابتعقر تعسناو «ةوقلاو

 ابنيب ةيسايسلا ةلصلا عاطقنا ةيهافرلاو ةولا ىلع اهناعأو ءردرم١ ةنس

 لقتسملا ريمآلاب هبشأ رئارجلا ىاد ناكف ءابيرقت ةيلعلا ةلودلا نيبو
 نطفت دقواف « جرح كلذ ىف هيلع نوكي نأ نود ديريام رمآلا نم ىقآي

 اهكدعأَو مدلب ظنت اوداجأف ةبطاا ةصرفلا هذه ىف تايادلا كئاوا

 نم دالبيلاتنلفال و ع١ ريثك ابنع كلذىغال ؛اب دارين اودعلك ةمواقمل

 تناك دقلو  رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف هاقلتسىذلا ءىسلا ريصملا



 سا هةر سم

 اذه عمو . اهشونت وزغلا ىدايأ تناكو ءامل ىدبتت ةوادعلا ذجاون
 « اباسح ليقتسملل بسح نأ ىلإ ماكحلا ءالؤه نم دحأ نطفتي '

 اضرأ هللا مهحنم دقو . نوكي رش نم ةيفتلاب هدالبو هسفن ذخأيو
 عارصلا ىف اهرطخ احل رحبلا بوكر ىلع ةردقو ءابنع عافدلا لوسي
 ايورواب ةلص ىلع اوناك دقو . ايش كلذ مهنع نعي مل اذه عمو « لبقملا

 مدالب اوظفحيل اهماكح لعفي ام مهنويعب اوري نأ نوعيطتسي
 منكلو ..اروسيم البس مييلع حالصالا ناكدقو مهشورعو

 . مامالا ىلإ سانلا قابس ابيف دتشا ةظحل- ىف .ارولا ىلإ عوجرلا الإ اوبأ
 قفأ ىف عملت رايبماألا رداوب تذخأ رشع ساثلا نرقلا لئاوا ىف

 ةاودلا داريإ ذخأ , اهيلع ل قثتو اهروزت نحنا ىشاوغ تأدبو « برغملا
 ةراملا نقسأا طايتحاو ةيبوروالا ةحالملا مدقتي لقي. ةنصرقلا نم
 فلا ةئام ىلع بابلا اذه نم ةلودلا لخد دزي ملف « ةيقيرفا لحاوسب
 امتوق ديزت نأ هيف اهيلع ىغبني ناك ىذلا تقولا فو « تاكن رفلا نم
 دقو ع فصتنلا ىلإ نفسلا ددع لزنيف اهتأش ىف نواهتث اهدحي ةيرحبلا
 نيحلا كلذ ىف قرلاو مدقتلا نه تغلب دق ةيبوروآلا تايرحبلا تناك
 مهنفس نيسحت ىلإ مهوعديام رئازجلا تاياد دحي مل اذه عمو ًايط اغلبم
 رشع سائلا نرقلا رخاوأ ىف ةئيوالا تابفأو « مهتببج ةيوقتو
 , نيموي لك فلا رئازجلا ىف توم ناك نإ ىتح نيلهألا تحاتجاو

 هذه ةمواقمل ةيبط بيلاسأ نوف رسب كوون رف دال اولا ف ةناكر
 اوكرف  ةيعرلا حاورأ ةياجل ايعاد ماكسحلا ربمل اذه عمو ءاودآلا
 داليلاو سانلاب ضارمألا تطبه ىتح زعّتسق ةلعلاو ىرشتسي ءادلا

 نيروصحلا نآل مبشويجيىلا نيعوطتملا ددم عطقناو , قيحس كرد ىلإ
 بولسأ ىف تايادملا ركفي اذه عمو, اوهننا دق نيبلسملا نم اينابسا ىف

 هلك ىنرغملا شيجلا حبصأ ىتح , ميشوبج نم ىوابت ام هب نوضوعي

 ترعملا لالخمما ,دي

 همرقملا ماكح هيلوكسم
 لالحمصالا كلذ قف



 ةيسدا رقلا رججاتملا راشتا

 ترغملا ىف

 تايادلا لالحمص'

 نيفظوملا داصو

 دم وادع

 ؛ اورظني نأ رمآلا ىلوأب ىلوأ ناكلب ١ طقف ىدنج فالآ هتس

 هذهو « ابحايرا ديازنتو اهدعاس دتشي دالبلا ف نيسنرهلا رجات» هذبف

 اهتيامح ىف برغملا ىف ةلءاعلا ةيسنرفلا تاكرشلا فخأت اسنرف ةموكح

 حمشلا ةراجت نوركتحي يسن فلا مثءال وهو عهتياعر ابيلع كلملا طسبيو

 تايلادم نوب رضيف « ب ,ةملا ةراحت ف مهقيفوت نولفتحو هريدعتو

 رقفلا لقث ةءاس ىف اهنوعزويو ء بسكلاو رص اب الافتحا ب هذلا نم

 نوكيو هلك اذه ! هريتمي نأ مهم ىلوأن اك . ًاعيمج ريم رثملا ىلع هاكلكب

 اوقلأو :«نواهتلا عم ميش | واسرأ مهكلو , ريذنو ةظع هنم مل

 ماينك ظاقيا مورعالا مهمهدفي مايآلا براغ ىلع مبلح

 لاجر مبنم رمآلا ىلوتي ذخأو . ءايوقألا نييادلا رصع ىضشاو
 ىف ابلك ةوقلا عامتجاو ةيدنجلا مجت دوعصي كلذ نرتقاو ء فاعض

 الولوح ناويدللدعب لف ء رونفارلك همالاك ردأو ؛ مهداوةودانجألادي
 ءارزولالامو « ءاش ميك ابفرصيءاشي ىل دالبلاةرادإ سانلا كريو ء لوط

 شقاني ناب « ةلحما اغأ » نعي ملف نومظوملا مهيذح ادحو , ةحارلا ىلإ
 ةياتعلانع « جارخلا ليكو » فرصناو , ةيبرحلا دلبلا نوكش ىف ىادلا

 لامعلاءال وه كرت ء لاملا نوكشب « رادن راخلا» مامي ملو « لوطسألا نأشب

 ابماسفةنامآلا هيلع تلقثو ء ىوهي امارفرصي ىادلا دي ىف ابلك نوئشأا
 رصع ىفىأ . . رشع نماثلا نرقلا رحاوآ ىف اذهو . . حارتساو دنجلل

 ءاقيلاهبعتأ دقل لب . . ١ لاوهألاو راط>آلا رصع . . ةوملاو ضوونلا

 ابيلع قاخو ءآييط اذابم ةحارلا نم هسفن غلي نأ بحأو ةنيدملا ف

 ىوأوو ةئينجلاب فورعملا هرصق نم لقتتاو  ةيداعلا رثآف , دونجلا كنف
 هداتعو هلامو هعاتم عمج كانهو ء ةبصقلاب ةفورعملا رئازجلا ةعلق ىلإ

 ناوجايسالا خسر وملا ءىطخم ملف... رمآألا هديب نأ. رمآلا كرتو ءامب رحو
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 د سو سس

 نأ . ناطلس هلا ومأ ىلع هل سيل ىنغ لجر » هلوقب هفصو نيح «اوناك
 دبعو ديبع كلم ؛ ةيرح الب ديكسمو ع ةجوز الب جوذو ء« دلو الب

 ىذلا 13 احلل عذاللا فصولا اذه نم قدصأ كانه سيلف « هاياعر
 . نافوطلا رونت هدالب قعمشف كرحت اذإ ىتح اذه هنوكس ىلع لظرس

 ىلع تراث ىه اذإ لاحلا هذه ىف جرح برغملا لئابف لع سيلو

 وبس ىداو لئابق لع سيلو , ابناطلس تعلخو اهتمصاخو ةموكلا

 ىتاثا فصنلا ىفكارتآلا ةعاط تعلخو احلالقتسا تنلعأ اذإ جرح نم

 اذإ سأب نم لئابقلا نم مهريغ ىلع سيلو ء رشع نماثلا نرقلا نم

 نابسآلا ىلع سيلو,نايصملا ةياراوعفرو ناكم لك ىف ةلودلاب اويثاوت
 لحاسلا نئادماومجابف.ديدج نمبرخملاحتف اول واح مه اذإاضبأ رح نم

 كلذك جرح نمنييسنرفلا لع سيلو ؛ نارهو اوبرخو ةديدع ارآرمع

 ةرثكل كلذ مهلع رذعت اذاق , ديدج نم برغملا وزغ ىف اوركف اذإ

 داريتساوءبرغملا لاومأ باهتتا نم سأب الف ةروثلا لئاس»و لغاودكلا
 ريضال « اسنرف دنع رئازجلانويد كارتت ىتحعفدلا ليجأتو هئم ممقلا
 نم ائيش درت نل اهنأف رعت ىهفاذه لعفت نأ ةيسنرفا ةموكحلا ىلع

 ةيانع لقأ ىادلا ناو . . الام درتستنأ نمرجيأ رئازجلا نأو اهتويد

 ريضال . حاحلالاو ةبلاطملاب نييسنرفلا بعتي نأ نء هدالب نومشي
 تمادام برغملا وزغ ىف اهملعملن ةرورضال لب . كلذ لعفت نأ !,يلع

 نأ ىعدتست اهتحلصم لعل لب .احق تابنجلا نييالع هنم زوفت

 رئازجلا ءاقب مادام. .ناص رقلا ىلع ءاضقلا ىف لودلا عم نواعتلا ضفرت

 . ارتلجنا اهتودعيذؤيو اهديفي ناصرقلاو

 بيرغلان كلو ءءايشآلا عئابطعمقفتي الوقعم هلك كلذ ناك امبر

 ىف اوتع الأ نييرئارجلا ديزت تناكام مايالانأ رظنلا فقوتسي ىذلا
 نم ىذأتت ابوروأ هذهف « اهءاهتتاو نفسلا دصرت ىف ةدشو ةنصرقلا

 , رئازجلا لايحفختي امف مهافتلل لباشال سكأ ىفارمت مدقعتو محلابعأ

 فكق ىادلا ةّضو افلا .ىسنرفو ىزيلجنانيلاريمأ بدنتو ىنسحلارثتم#

 روث برفملا لئاق

 ةعاقلا ةموكمحلاب

 نوخاي ناسالا

 ديد نم برعملا

 هدوركسسي د ويس رقلأ
 برغلا وزع ف

 لياشالسكا رغم
 دوتشا ىف رظفل

 ةصرقلا



 تسال واسم

 ثيدح مهثدح و .هسأر ايكار اقلص ىادلاع هاةلف : ىذالا نعهتعردي

 هادمسأيلا م6 خلي زيلجتالا مه .الؤهو « ا ىهانلا رمألا

 ىد آلوهحلا ناياكو ىزيلجنالا ثومسك ل ةدايقب الوطسأ نولس ريف

 مار بطعلا نمءىشب رئازجلا بيصيف ةاصعلا بيدأتل
 (0) . ز١ مهد ةنس

 ةعضب مامأ هذه ابوروأ نوكت اذامو ع رذحلا ممو فوخلا مقو  تودادتي برغلا ماكح

 الإ ايتراضتو اهبلابأ نوكت اقامو ىو قزرتاوكلا دما يم زر 331 *35*
 نم رخسإ . . اموشغ ًادبتسم هقيرط ىف ىادلا ضعن . . ءامه ىف ءايه

  مهنظنسح وجريو ىلع دم ابيف مهعنأصي ىتلاةظحللا ىف لودلا لصاتق

 بلط ىفس فوت ىاب دتشيلو  ةفعاضم افاعضأ ىادلا نم ىوقأ وهو

 3 هتلود لعحي كلذ نأ فراع ريغ لودلاو لصانقلا نم لاملأ

 دم نم ىادلا بجعيلو , لودلا نيب اهماقمبالو اهم قثال ريغ ىلود

 هنم رخسيلو « مهرش ىشخيو نييسنرفلا عن اصب نأ هل أسي فيك ىلع

 . . © اتشخ ادر هيلع ا هحلاب ةيرخس اذهل

 ناك ام هبشت ايوروأ ةوقي لهجلاو رورقلا نم لاح ىلع !هناك برغملا دمج نأ وديو )١(
 جامي نأ قرتلا ىلاولل اشاب رمع لواح دقف . ةينرفلا ةلخلا لبق رصم ىق كيلامملا مهب .امسأ هيلع
 هيلع اوضيقف . ةيريلجنالا طورشلا هيلع أومقنو » هب ددجلا راثق ' ىأر ىلا هعموهتيو ثوبسكا
 نييسنرفلا ةوق عبلوج ىف يصم كيلاممل رذعلا اندقلا دقو « هجوخ ىلع هناكم اولوو اقنخ هولتقو
 دقق ع رئازجلا دنجلا ارذع سمنت نأ ميطتسنال انتك-لو - . نيئاجلا نيب ةلصا بابسأ عاطقتال
 لهج فيكفرحبلاو ربلا ىف الصتم نيبتاجلا نيب لاتقلا اكو ع !يروأ نيبو عبنيي احوتفم بابلآ ناك

 ؟ مهيبلاساو نييورو"الا ةوق ةيرافملا

 ممم ص و > رئازجلا رابخأ ىف رئازلا ةفحت : عجار
 رصم ىويدخ اشاي ىلع دمش اوطسوف هتلود لهأ ضوافف انرق كلم ربخلا لصتاو > ()

 لاق اشأب نيسح هأرق املفعةميخو ةبقاعلا نآب هب هللعيو هرذحو هحصتي ًاباتك هل لسراف ع هحصتيذأ
 هتضواقمل ةقباس هذه ىلع دمع ةديصت تناكامرو ' < لوفلا لك أي هل لقو ىالس هقلي » لوسرلا
 تاضوافملا ءذبب لع دق نيسح ىادلا نوكي نأ دميتسي الو م ابياسلل رئازجلا حتف ىلع اسنرق 5
 ةيرشسلا هذه ىلع دهم نم رخس نأ دمعتف

 مه# ص ١ > رئارجلا رابخأ ىف رئاؤلا ةفحت
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 املواد

 | اهردق اهردقيالو رومآلا ميفيال نيكسم لجر اذه ىلع دمحم

 هينيع ضمغيلو ء فاصلا ليلو اديعب ايهذم ىادلاب رورغلا بهذيل

 ! نزحت وهالو هيلع فوخ الف نئمطيلو

 هتسايس و اشاء يح عادلا نيبحلصلا ءاجرلا مادعتا قاييساشاب نيسح ىادلاةسايس تناك كلذب

 تناكدقفيرئازجلاوةماعةفصبابلكة يوروألالودلا نيبوأ,رئارجلاواسنرف

 نكتملاسنرف نكلو « ىادلانمفقوملا اذه لامتحا ةعيطتسم ابلكلودلا

 ىدعتةرثكو هروغُ نماهروغث بر قلهب ىجشاهرثك أ تناكابنأل عيطتنتل

 نأمايألاهذهشداوحنوامأتي نعدحأ ىلع ؤخ نكي ملو م اهنفس ىلع هنفس

 عفن أطلس ىلعءاضقلا ورا زجلا ىادنم صاختلا فاي دجن و ركشي أ وناك نييسف زفلا

 ١80 « 188ه ىتسنبب ايف تدجوىتلاريغفورظىفاسنرهتناكدقولو

 رثاعلا لراش ةموكح نكلو ؛ تاونس عضبرئازجلا ىلع اهتلح تمدقتل
 دم ىلإ تيغر لي « ضضم ىلع رئازجلا ترظناف اهيئاصمب لغش ىف تناك

 سنوتو سلبارط اهب عضخمةلمح دوقيف ء ىمآلا اذهب وه موقي نأ ىلع
 ةموكحلا هل مدقت نأ ىلع , برغملال-اوس ىف رومألا رقيو رئازجلاو

 « ةيرئازجلا ةلأسملا » ىه كلتو , نفسو لام نم ةنوعم ةيسفرفلا

 ةروفومةكحرمآلا ف ربظأ لجرلا كلو ؛ىلع دمع خيرات ىف ةفورعملا

 هاودج ةلقو عورشملا ثبع رمآلا .ىداب نم ىأر دقق « ًامزح ًايأرو

 عدي نأ - تقولا سفن ف بحي لل هنكلو » هتاقفن ةرثكو هيلع

 ةيسنرفلا تاضوافملا هذهل ردت ول هنأل ء هيدي نيب نم تلفت ةصرفلا

 هلوطسأ ءانب اهيفديعي ةصرف ىبف : نيتدئاف اهنم دافال .ىث ىلإ ىبتنت نأ

 رمآلا ميقلقأ اذإ ني لجنالا عم وأ نيسنرفلا عم ةفلاحملل لييسو

 هدرب مايقلل هل عفدي ىذلا نقلا بلط ىف طتشا مث نمو « () مهفاخأو

 تاوذ نم ىربك نفس عيرأو لاملا نم امسج اغلبم بلطف « ةءبملا

 (1) آ12هلسعا) ©, 01 2. 8

 آدمت بك واعت اسرق

 رئارملا حلال



 حت قركمي كايبلوي

 ايدح رئارجلا

 ل سوم

 ةداعلاق وف ىسن رفلا ب ودنملا وعيمويسملا لواحاثعو اعقدم نيناهلا

 ليجعتلاب ايلع ادمع عنقي نأ ىلع دمح ةضوافمل كاينلوب هبدت ىلا

 دقو « ةيلعلا ةلودلا ىثختو زيلجنالا ىشخض ناك لجرلا نآل , لمعلا ىف

 ءالؤه نكلو « نايتكلاب مهحصتو كلذ نم نيسنرفلا ةساسلا رذح
 اسنرف لصنق ىقورد ىضف « همهف ةقدالو هتفاصح اوقزري مل

 تلا ةدتتمما( وينملج لجعتو! رمألا ى رتلجنا لصتق 01 راب ثدحن

 لوصحلا ايجار عورشملا ىف ىدنفا سيرلا ثدخ اكرنىف اسرق ريفس

 ىلاعلا بابلا ضراعو « هتمواقم زيلجتالا لجعف , هتقفاوم ىلع

 ةضوافمل  اشاب رهاط  صاخ بودنم لاسرإ عيطتسي هنأ ادكؤم

 ماتل شف ىلإ هلكعورشملا ىبتناو ء حتقوأ برح ىلإ ةجاح ريغب ىادلا
 ملست ىلع نييسنرفلاءارزولا ضارتعاو , كارتالاو زيلجنالا ةضراعمل

 .جلمو كاينلوب دب قةموكحلا بارطضاو « ىلع دمحم ةيسنرف نفس

 ١ .رشاعلا لراش

 ةرازولا ناهذا ىف تظقيأ نا تثبل ام ةديدج افورظ نا دبب

 هريزوو رشاعلا لراش ساسحا داز دقف , رئازجلا حتف ةركف ةيسنرفلا

 ىلع ةروثلاب مهثدحتوامبمكح ممأسو امبنعنييسنر فلا 00
 ميسقت عو رشم مادام كلذ ل متح رشاعلا لراش ناكو ؛ ةفيعضلا ةكمللا

 اريدجناكعورشملا ادهذيفنتنآلء هريزودييذيفنتلا نهر اروخذم ابروأ

 عورشملا اذه لشف اءلف « مهلا كلملا ببحيو نيبسنرفلا بولق ىضري ناب

 نم عفري ءىث لمع ةرورض هريزو ىأر « هيف لراش لامآ تمطحتو

 هاي مهدقت نع هب ميلغشيلو ةبج نم نييسئرفلا رظن ىف هتموكح ردق

 بعشلاف , ىجراخ مق ىريكفتلا ىلا رمآلا هب ىبتناو ٠ ىرخأ هبج نم

 امدجم هيلقرسأيو اهرابخا هكلمت تاوزغلاو بورحلاب نوتفم ىسنرفلا
 ماقتتا كللذك هيفف « متفلا اذهل اناديمرئازجلا ريخت مث نمو « اهراخفو



 تس #

 ءافش كاذك هيفو ءرئازجلا لها دب لع ىذأ نم نيسنرفلا باصأ اخ

 ريؤو نا كلذ ىلع هناعاو ء نييلاغلا بولق ىف ةيوطم ةينيد ةزيرغل

 لراش ذخا م* نمو , ممتقلا اذهةدايقل انوش قرحتي ناكنومرامهتييرح

 هب مايقلل ةبسانملا ةصرفلا نانيحتب كاينلون هريزوو

 ىونام لك ىف رشاعلا لراش مزالي نأ الإ ىنأ علاطلا ءوس نكلو
 ءىس ناكو  برخملا حتفب اهيف أدب ىتلا ةبسانملل رايتخالا ءىس ناكف

 نيح ريدسقتلا ءىس ناكو « هب مايقلل مهبدن نيذلا ةداقلل رايتخالا

 فصو نيح نايلوج ءىطخي ملف « حتفلا اذهب هتيكسلم رما ريقي نأ اجر

 نويرئازجراجت هربداب رطضمالمع ناكوهنا هلوقب برغملل ىسنرفلا حتفلا
 - حتفلا ىا  ناكو سيراب ىف نيدسفم نيبسايس عم كارتشالاب دوب

 ةعمسلا .ىس دئاق اهداق ةلمح ناكو ؛ هريمض ىقمهتم ىمايس هراثأ امداح

 هبقعاو « ثارتك أ مدس ماعلا ىأرلا هاقلت ارصنو . ةثطاخ ةدابق

 ىلا ةديرفلا تامدقملا تناك كلن , هرخف تبلط ىتاا ةرسالا طوقس

 () «اسنرف دي ىلع برغملا معتفل تدم

 نوبدبو» ةفورعملا ةيضقلا ىلا رفلا جيتفلل ةبيرقلا تامدقملا عجرت

 تناك ابنا الا ابنع لاقيال ةيضق ىهو , نييدوبيلا « كاثز ىلأو ىركبلا

 ةساسلارابك نم رفن عملا رتشالاب نايدوريلا ناذه اهربد ةئيس ةرماؤم
 ابليصافت ةسارد « ءاوسلالعاسنر ف ةموكح و رئازجلا ىادةقرسل نيسفرفلا

 اماح اوبصغي نا نوديري !وناك نييسفرفلا نيبسايسلا نا لع لدت

 نعاجراغائيسم ناك اهب بلاط اذاف تاكئرفلانم نيبالم ةعضب ابقرش

 فافختسالانأ كلذكو دس لب؛اسئرفلئم ةمرتحم ةلود ةلءاعمف هدودح

 لب  لاتحالاو ةلطامملا ميفكي ف « هادم نيسنرفلا ءارزولاب غلب

 ةرافسلل هتتامأو هقلخ ىف مهتم لجر نييعتب ىادلا جارحا ىلإ اودصق

 (1) ]هآتنعمب 0مر ف5

 ر:ارحاتوسرعلا مهتفلا

 تالوح ىأر ىف

 حتملل ثامدقم

 ىركلا نود



 اسرع لصق لاهد

 حتفلا ليم رئارجا

 ىدل ىادلا كود

 ابرق ةموكح

 ضوفي نسج ىادلا

 وش كانرى أ ىركلا

 ةيحراخلا هيراحتأ

 عم كرتدنا رياات

 ىادلاهةرسف نييدوبل

 سا94

 رذح اثيعو , لجرلا اذه ءاقب ىلع جنح نأ ىادلا لواح اثيع اثيعو ع هندل

 نظلا ءوس نم امهنيبام ىلع هدنع هناي رئارج نم ةيسئرفلا ةموكحلا

 رمآلا ىهتتاو ءاسفرف ةموكح هيلإ عمتست مله , ءاردزالاو فوختلاو

 ىمفرفلا لصنقلا طلف اهيف بضتلا ىادلا كلم ةفينع ةداشم ىلإ امهنيب

 تلعشاىتلا ةرارشلا ىثتعطلا كلت تناكم ؛ هدب تناك ةحورمب لافيد

 . نيين اجلا نيب برخلا

 تاونسلا ىلإ عجرت ةميدقف اسنرف ةموكح ىدل ىادلا نويد امأ

 ىلإ ةيسنرفلا ةموكسلا تجاتحا ذإ « رشع عساتلا نرقلا نم ةريخآلا

 نايدومي نارجات اويلإهميدقتبدبعتف « رصمو ايلاطي] ىتلخ مزاللا مسقلا

 - اينروفيل ىف آهن ذإ  ىلاطيإ لصأ ىلإ ناعجري .رئازجلا راحت نم

 نيسح ىادلا ناكو ع كانزوبا ليئاخيمو ىركب نيهوك بوقعي امج
 نادروي ايضف , ةيجراخلاهتراجترمأ ملل ضوف دق ( 181م. ةئس ذنم )

 عم قافتا هبش امل ناكو , ًاثيش هنايطعي الو ةليوط تاونس مسقلا *
 اومستقي نأ ىلع  كاذذإ ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو  ناريلات

 زوكي نأ ريغ نم حسقلا اذهل انمت ةيسرفلا ةموكسملا نم هنوذخأيام

 تاوتسلا تضمو , بيصن  هيفلوألاق حلا بحاص وهو - ىادلل

 ةبلاطم ىف نايخارتيو ةيمهو احابرأ غلبملا ىلع نافيضي تايدوبيلاو
 عافدلاب ناريلات دبعتو ء ادقعت ةلأسملا دادزت ىتح ةيسفرفلا ةموكحلا

 ةلأسملا هذه ردتعي'ل ذأ » ةيلاملا ريزو ىصوب أتفيال ناكف «امبنع

 ةبلاطم ترركت املو « ١( « ةيموكح ةلأسم امنإو «ةيصخش ةلأسم
 « غلبملا اذهب رصم ىف نويلبات بلاطي نأب هل ناريلات حصن ىادلا
 نم نييالم ةعبرأ اهيف اولوانت ىتلا ةظحللا ىف هب ةثالثلا ررغ اذهمو

 ديو . قحلا بحاصل ابميلستل ةيسترفلا ةموكحلا نم تاكترفلا

 (1) لداتعم ترج. كأم 20 5
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 نيرشعو ةعبرأب اهنابلاطياسنرف ةموكح ىلإ نايدوبيلا مدقت ةليلق تاونس

 ع ةبكرملا هحابرأو نيدلا هيلإ لصوام غلبم ىه تاكنرفلا نم انويلع

 . رمآلا ىبتناو غلابملا هذه ققحت نأ الإ ةيسنرفلا ةموكسحلا عسي ملف

 . طقف نييالم ةعبس غليمب هايا اهريدقتب

 ا ىدل اهل الصنق لافيدةيسنرفلاةموكسحلا تماقأ تاوتسلا هذه ىفو
 2 قيطي الو ههركي ىادلاناكو « هتمذف مبتم لجر وهو ىادلا ةموكح

 ةموكحلا فيوسق نيب عاض هلامنأن قيأ نأ نيسح ثبلي ملف « هتلماعم

 سيراب ىف هيودنم ةوظحو ىركبلا ريثأتو ناريلات ةآلامو ةيسنرفلا

 هفراتع تققحتو ,لافيد ىدحتو 8:ءماد5 51ع؟:116ع لفبلب الوقبن

 ىلإ رشت لو ىركبلا قوقحب ةيسنرفلا ةموكحلا تفرثعا نيح
 تفحأو .ت.لآملاب نانلا لوأ وهو  :ةدحاو ةنلكب وه هقوقح

 ىركب نيب م“ دق قافتالا نم اكيش نأب « ايلسرم ىف ةراجتلا ةفرغ د
 2000 لماعتلا اهضفر تنلعاف ءاعم رئازجلاو اسنرف اصمم ثعلا ىلع لافيدو

 لفي لمادا سرت ىلإ بتكف لافيد ةلماعم .وس وكشي ىادلا ىضمو ء لصنقلا عم
 نيسح ىلده حم سأسدلا» اذه ءاقب لمت دعب مل هنأب اهنلبي 1١م9 ةنس اسنرف م

 لاقيد ركشي ىأرلب « « امبش» الجردب لدبت5نأ ةيسنرفلا ةموكسحلا اجرو هيدل

 دعو ىركي نأ ةيسنرفلا ةموكحلا غلباذهيدي نيب داكت ةديكملا لجرلا

 ىلع هل الصح اذإ تاكنرفلاو نم نينويلم امبحنمب نأ, لافيدو ل يغلب
 . ةيسنرفلا ةموكحلا ىدل ةدمجتملا ةعبسلا نيالملا

 ىاتديسن رم موكا نع لافيد لع بضقلا هب جرخ اذإ نذإ نيس ىلع جرحال

 رئارجلا داتدوبتتن» لإ ومأ بابشناو هتقرس ىلع رصن ةيسنرفلا ةموكحلا دجو دقو , هروط
 ىلع ايلسسرم لهأ نم اسنرف راجتل ناك م هنأ هيضغيىف دازو «هئاذيإو

 مهتلود ىلامهرم! اوعفرف كنرف فلا ةئامسمخو نانويلم رئازجلا راجت

 اهب موكحما نييالملا ةعبسلا لصأ نم مهلاومأ مبل ذفنت ناابتم اويلطو

 فسصنو نوي المةعب راةبرث ءازجلاةموكحللاسن رفةلودتدافءرث مازجلاةموكملا



 هحورملا ثداح

 ىىرصي هتس ليربأ مو

 رئارجلا رصاختاس: رق

 ةيرخطار و نومر
 ذاقتال ىسي ةيسنرفلا

 عورشملا

 مدل سلو

 ىرجت نا ترماو ةنامالا قودنصيف اهراجيت هب ىعدا أم تقباو نويلم

 « زيرراب ىف ةراجتلا سلجم ىف رئازجلا لها نم مهئامرغ عم اهراجت ىوعد
 نوكتناو اباك اهب هل موكحملالاومالا ءادا بلطو كلذلاشايلا بضغف ٠

 « لعف اميف قح لعناكو )١( هرئازجلا سلجم ىف ءامرغلاو راجتلا ةعفارم

 ةمارك نا لب « ميسفنا ىلع اماكح نويسنرفلا نوكي نا ىنيني ال ذا

 . ابسفن رئازخلا م اف رمالا ضرع عدتست تناكرئازجلا

 ىادلا نيب ةشقانملا دتشت نا ادج لوقعم فرظلا !ذه لثم ىف

 هتحورم ىادلا لوانن اذا لابلا ىذ رمالاب سيلو ء لصنقلا نيبو

 نم قحتست ىذلا ريطتلا رمالاب كلذ سيل ء لافيد هجو ابب برضو
 نا سائلا نقيتسا دقو اصوصخ « ابلالقتسا لازي نا رئازجلا هلجا
 دكؤي امايأ ىادلا ثيل دقو , ةقئال ريغ ةحاقوب ىادلا| زفتسا لاقيد
 ةريخالا هذه كلو ءاسنرف ةموكح ابل لخدال ةيصخش ةلأسملا نا
 رئازجلا وزغ ريربتل ايفاك موب ةنس ليربا ؟ ثداح تربتعا

 . اهلالتحاو
 ًاراصحاهترصاخ « رئارجلاةرصا تررقفكاينترام ةموكح تأدب

 اسنرق تدامو راصتلا عفرف « ةدئافب دعي ملو ًاريثك الام ارفلك الي وط
 رمي هانعم راصحلا عفر فنزأ ابساح ىادلا ىنأق , هيضرت بلطت
 .هيلإ لسرأ نيح ددرتي ملف هتأرج تداز لب ٠ هدالب متف نع اسنرف

 هيلع ضدرعيل 1ر25 122ععموص1 عع ريش ربل وه دليدج ىسن رف بودتم

 ةئيغسلا ىلع هعفادم قلطي نأ ىف  اسنرف ةموكح اهيلطت ىلا تايضرللا
 . رئاؤجلا ءانيم اهتححرابم ةعاس ب ودنملا لمحت تناك تلا سنافورب

 هبناج ىلإ ناكو « سماللاب موقي نأ ىلع كاينلوب ىأر رقتسا كلانه
 اذه ةدايق هيلإ نوكل نأ وجرب 18 0ات110106 ةيبرحلا ريذو توع روب

 , اذيكرتتف لءلودلا ضارتعا نم ًاريثك ىثخت اسنرف نكت ملو « حتفلا

 موب ص ١ ج رتاج رابخا ىف رثالا ةفم )١(



 ة لي

 ىلع ةيقيرفا ءىطاش ىف نييسنرفلا مايق لضفت اهنأ اهيلعادب اريلجنا ىتح
 ةموكحلااهتيقلدقف ةيلعفلا ةمواقملا امأ . ابيف هلاجرو رئازجلا ىاد ءاقب
 ةبيرلاو ككشتلابكاينلوب ةرازو اوقلت !وناكدةق ؛ مهسسفت أن ييسن رفلا نم

 نويسنرفلا داكيال لاجر ىلع هدارمعا هنم مبطخسأو ع ثارتك الاةلقو

 ةمب زه ةيل وئسم هلمحت ةماعلا تناك دقفءاذه نوهروب لئمايح مل نوامحي

 ةيماحنأودبيو . اهيفةيسنرفلا شويجلاونويلبان نوختب همهنتو وارتاو
 نييسنرفلا نآل رجعلاو فعضلا نم ةديدش لاح ىلع تناك رئازجلا

 مهتدابق ءوس مغر ىلع  ادج ريصق نمز ىف اهيلع اوضةينأ اوعاطتسا

 ةلالدلل ىتكيو « مهفوةصنيب درعلاراشتناو ممدئاةىلعدنجلا سوفت ريغتو

 « ةديابلا » ىلع .اليقسالا نع ترجع اهنأ ةيسنرفلا ةوقلا فعض ىلع

 رن ةيسترفلا ةلنلا ترداغ , ةمواقملا ضعب ابيف تيقل اهنال كلذ دعب

 ىادلا لسورئازجاا ىلع اهؤالقسا متو 1مم٠ ةنس ويام مه ىف نولولع

 نمزقأ ىف تطقس رئازجاا ةيالو نأ ىأ . هيلوي ه ىف ال هسفن نيسح

 كارثألا دنج نأو«ادج ةقيعض تناكاهنأ لع لدي ام اموي نيعبرأ

 .ىرخآلا ةيمالسرالا دالبلا ىف مهئالمز نم اريخ اونوكي ملدلبلا ىف

 سيلو () ءىنرفلا حتقلا ثادحأ ىف ليصفتلا عضوم انه سيلو

 كلذ دعب تأدب ىتلا رداقلا دبع ةروث ىف لوقلا عضوم كلذك انه

 )١( ةئس ويام نم نرشعلاو ىسماخلا ف .+١8 نومررب كاشجلا عراب 13011212015

 ةلملا تقلأ وينوي نم رشامأ ىفو «ىدنج فلأ نوئالثو ةعبس هتدع شيج سأر ىلع نولوطرغُ
 ىف ىادلا نواهتر “ لجع ىلع رئازجلا وحن مدقت تذخأو ع جرف ىديس جيلخ دنع اهبمارم
 نويسن رفلمدقت مث < اعرسممهمامأ رقيقتو عىلاوتسا لبس ىف مايأةعستدمي الامبقلي لف مهلا ريسملا

 مفادملا اهلعذوةلطياولظوةتيدملا نوصح ىلع اوقرشثأ يت - ةداقلا نيب فالتخا دعبو  دحرتو طيب
 «طورش ىلع هسقن ىادلا لس هنم ىماخلا ىقوع ١م. ةئمس ويلوي ع ىف ةيكرتلا اهنماح تيلس ىح

 تاوقلأ تاخد مويلا سفن ىفو م دالبلا لمال ةنيدلا ةيرحلا ذياطرو هلاومأ ةنايصو هتمالس اهنم

 نيخرؤملا ضب اهردت ىأدلا نئازخ ىف ةلئاط الاومأ نويسنرذلا دجو دقو . رئازجلا ةيسنرفل

 ةيماحلا ف عض

 هيسنرفلا

 يئازبجلا ىلع ءالتسالا
 نط ةنس رعاه ان



 برقملا طوفس بايسأ
 ووجو مدع ١-

 هب ةحيحص ههركح

 ل مما

 اهناكمةروثلا هذبلف,ةيلاوتم اماع رشعةعبرأ ترمتساو «ثالث تاونسب

 بابسأ ةسارد طقف انمبت امإو ٠ باتكلا اذه ءارجأ نم لبقي ايف

 . اهلك ةيمالسالا ةءومجملا ىف ابطوقس ريثأتو دالبلا هذه طوقس

 نكست ل هنأ وه برغملا طوقس بابسأ ىوقأ نأ ادج حضاو

 ىف نيعتسي مك اح هب ناك. ظفللا اذه نم مبغي ىذلا ىنعملاب ةموكح هب
 نم رفن لع فرشيو ءارزولاو ناوعالا نم ةفئاطب روءآلا فيرصت

 دقف « اهب فرتعم ةيلعق ةطلس اذ نكي مل هنكلو « رحبلاو ربلا ىف دنجلا

 ,نمةدهاعتملا نفسلا لست مل لودلا عم هتادهاعم نم مغرلا ىلعهنأ انيأر

 نيبو هئيب ايرغ أاعيزوت ةعزوم ةطلسلا تناكذا ,ىذآلاو .ادتعالا

 ىفناك لب ءايأر دقعي وأ ًارمأ ىضقي نأ عيطتسيل نكي ملف هدنجلا ءاسؤر

 نم نوللا اذه لثمبو « دانجآلا ءالؤه ءارآ نيب اعزوم هنايحأ مظعم

 « ىفوروآلا ظغضلا تحت تبثي نأ برغملا رودقم ىف نكي ل ةموكسحلا

 اهءاليتسال عجو هرمأ اهياع نوهو « هل لودلا مارتحا نمكلذ للق دقف

 نع ىضرت لودلا لعجو ءاهسفن دالبلا ةحلصم أريضتقت ةرورض هيلع

 ماعلا دئاقلا ف ةربشلا ترصاو جاريثك اتيشاهنءدنجلاو ةداقلاببنق ع تاكنرفلانمانويلمنيعب أو ةيناثب

 نم رخآ رفثو س ةلحلا نيومب ىلوتي ناك ىذا 50111162 ريبس لممو هبرح نارأ ةئيهو
 . دنجلاو شيجلا ىف ةملكلا بامصأ

 ةيرخسلاو ,اردزالا نم جيزم, رصنلا رابخأ ىقلت ىسرفلا ماعلا ىأرلا نأ رمثالا بيرغ نمو
 سفن ىف باختنالا ناديم ىف أوطقس متتفلا رفتمببلا بسن نيذلا ةداقلا نأ ىح ع ثارتكآلا ةلقو
 ةيهاركى] كلف ءرمو ع اسنرف ةعاط ىف رئاوجلا لوخد ديلاقنالا مقادم هيف تنلعأ ىنلا تقولا

 , امهي لصتيام لكو كاينلوب هريزوو رشاعلا لراش ةيكلملا ىانلا
 دعبو ٠ ةديلباا ىلع ,اليتسالا نع رجع هنلكلو ءهنوبو نارهو لتحاف كلذ دعب نودروب لجع

 تفقوفع رشاعلا لراشةموكح تطقسأ ىلا ١م". ةنس ويلوي ةروثب ةلما داوق حءاست ليلقي كلذ
 ميتكلو « ايست انرف ىلع دئجلا نم مهم نع فحزلا ىف !طاب ضي ركفو نيح ىلإ ةلحلا
 ىف © ]1810261 لزولك هناكم تلوو نومروب تلزع نأ ةديدجلا ةموكسملا بلت ملو . اودع

 هلوطسالا دئاق ىنأ ذا هدايقلا نع لزعنيح ىريك ةناهأ نومرو: ىَقَل دقو ع 180٠ ةنس ريمتبس



 م موو

 ًاطش لعفت نأ اهتعاطتسا ىف ناكو « هلايح ةنكاس فقتو اسنرف لمع
 . تدارأ وأ برغل ةياجل

 مايق ىلع نيعي الإ ًارقف ةريقف قالطالا لع برخملا دالب تناكو
 درمو ٠ عافدلاو مظنتلا ءايعاب ضبنت نأ عيطتست « ةثيدح ةيوق ةلود
 نم دريناك مف فرصتلا ءوسولإ مث دالبلا فى قزرلا دراومةلق ىلإ كلذ

 شيج .اشفال كي داكيال ماوعاألا كلت ىف هلك ب رغملا دارياف لاملا

 حالصالا ىحا ونةرشابمنمنيمك احلا نكمل نكي ملو , حيحص ىوق
 نأب الإ دالبلا دراوم باصأ ىتلا طوبملا للعي الو .كلذ اوبلط ول
 اومتهاو مدالب ىف ةيقيقحملا ريخلا دراوم راهتسا نع اوف رصنأ اهلهأ

 دالبلا دراوم تيضنف ؛ ةتصرقلاك ئرخأ هوجو نم قزرلا بسكب
 ىداصتقالاأطخلا سفن رئازجلاةموكح تأطخأو : مويدعب امويلامهالا عم
 ىق ةوزثلا نويع لامهإ وهو ؛ اهريغ ةيمالسإ ةلود لك هيف تمقو ىذلا

 مئانغلاو بالسالا نم دريام لع ةنازخلا الم ىف داهتعالاو دالبلا
 ,بعشا| لامشإ ىلإ ةموكحلا لامهإ عمتجاف « بورحلا حابراو

 برقأ لاح ف ابلعج اريطخ ًاعيرس ًاروهدت دالبلا قفارم تروهدتو

 نكيمل دراوملا هذه راهتسانأ نممغرلاىلعو , قالمالاو سالفآلا ىلإ

 ةيواسم ةنيفس راجثتسا ىل كنيكسملا رطشاف عهتفسىدحا لع رفسلاب هل حبسي نأ 21م عتت
 لارتجلاب لديتسا نأ ثبلي ملف هلمع ىف اريثك لزولك قفوب ملو * اسنرف ىلا ال اينابسا ىلا هتكقن

 ةريغصثوعبىلا هتانع فرص ذاديقباس نم اريخ نكي لف(لوماةنس رياف ) 8 ععاط عدقمع
 لك ىف تبش نأ تاروثلا كبات ملف مهفلا ليلق انس لجرلا ناكو ى ةدئافلا ةيلق ايارسو
 نآلجرلا بلي لفمهتعاط نع  نيسنرفلا تعضخ دق تناكيلاىحاونلا نم ريثك جرخو تاكم

 نيلم'الا ىلع تشان * 5وحوروب 1لانع لع 821جم هبقعأو هيلا بيجاف لرملا بلط

 نأ ثيلبم هتكلو ع ىحاوتلا نم اريثك فاعا امم عاهرسأ, لئابق ةدابا ىلا هي تقلب ةدش
 جتقلا أو مئافتسم ىتح لحاسلا عضخم نأ هترابمو تليح نسحب عاطتساف 77نزرعو] هفلخ
 وهو رئازجلل ىنرف ماع ماح'لوأ اسنرف ةموكح تلسرأ 7١م: هنس ويلوي 57 فو . ايرقت

 ةوقلاورورظلاىلا ابقي رطىرداقلا دبع ريم" الا ةكرح ناك ,امالاكلتفو , 10:هانعغ 0ث لو

 هيرغما رقق -؟



 ممن برثملا ةموكس

 سس سلس

 ناجرملا ديص تحن «هنعتف رصناوهتلمهأ ةموكسملا ناف ريسعلا رمألاب

 هئارونميسكلاو هديص اهتاكمإ َْق ناكو ءاراكتحاةيسنرف ةكرش ىلإ

 كرامج مظنتو ةعارزلاك ىرخالا ريخلا دراوم باصأأم كلذ لع سقو تازاتعإ يدروال"'

 فرتستال ايددو“

 قاما ةءوكمم

 قاع ملا ع

 برخملا رومأ دسعي

 باصأ امب ىنش ةفئاط ىف ايس رقفلا اذه ناك دقو :كلذ ىلإ امو دالبلا

 نع بسكلاةل راجيىفرا رمتسالاىلإ امعقدىدلا ووفق :رورشلا م دالبلا

 لف . اهتيلام ىلع ًارطخ ”رمأ كلذ نع ابعالقأ لعجو ةنصرقلا قيرط
 تددهتامو اهراطخأ نم ادب امم مغرلا ىلع اهنع عالقالا ماكحلا عطتسي

 داسفإ ىف ببسلا اضيأ رقذلا ناكو . عامضلاو فلتلا نم دالبلا ةمالس هب

 ىنأت ةريخآلا هذه تناك دقف . اروأ لود نيو رئارجلا نيب قئالعلا
 رئازجلا اح مادام ةمرتحلا ةلودلا ةفصب رئازجلاهوكسل فارتعالا
 ةواثأ هل عفد# نأدبال صوصالا سم ةباصع سيئر مهرظن ىف آرتتعم

 « ىذأآلاو ناودعلا نم هتاباصع دارفأ عني و هادأ فكي ىتح ةيلام
 ىطعت الو لاح اهفرشت ال ةذاش لودلاو رئازجلا نيب قثالعلا تناكم

 لمعنع ىضرت لودلا لعج ىذلا بيسلا وه اذهو ع ابنع ةيط ةركف

 دي رثام برت أ لعفت ايكرتكو اسنرف

 لثمللإ هيف ىهتئادق ناك برغملا ىف امنملا مكسحلا ب واسأ نا مث
 لوأ نم لمع دقف : ىرخألا ةيمالسالا دالبلا ةماع ىف هيلا ىبتنا ام

 ةرادالاو كسلا ىحاون نع نيياصألا دالبلا لأ داعبإ لع رمآلا
 ؛ مهئاقاجوو ةيرامشكنالا فئاوط ىلع ًارصق كلذ لعحو ؛ حافدلاو
 فيضو داللا تطناو اهوذبابو ةلودلا نع دالبلا لمأ فرصتاف
 ةموكسحلا نع نويرصملا دعبأ نيح رصهىف ثدح اي كلذل آعبت اهرمأ
 , اهات دالبلا فعضي كلذ ىبتثاف ,كيلامملاو كارنآلا لع ترمق*و
 ةوقلا سفنب دالبلا نع عافدلا ىلع نوردتقيال كارتآلا ءالؤه نآل
 . ابلهأ هعيطتسي ىذلا صالخالاو



 م إل بسس

 نيب تالصلا تناكو « ابروأو برغملانيب احوتفم بابلآ تناك دقو

 رودقم ىف ناكف , ءاوسلاى لع ملسلاو برحلا نيدايم ىف ةدوقعم نيبناجلا

 ىلعاولمعي وابمدقت رارسأرىلإ اونطفتيوابوروأ اورياسي نأ برغملالهأ
 ةحلسأ ةواتالا ضعب عفدت لودلا تناكو ءاهب هبشتااو امج ىلع برضلا
 كلذنم ةدافتسالا براملالهارودقم ىفناكف عزارطلاةئيدح رئاخذو
 ناكولف ؛هولبجو أ هولمعأو كلذيف اورصق مهنكلو . نواعتلاولاصتالا

 نيبتالصلا عاطقنا ببسب نيينرفلا نع ممروصقى رذع رصم كيلامم
 مدقت نم اولبجام ىلع موللا م رفم برغملا لهل ناك امل نيناجلا
 . بورحلاو ةحلساللا نيدايم ىف اهزاينماو انوروأ

 ىوذ نم اونوك مل برغملا ىف نأشلا باحصأ نأ كلذك لقتلو
 ميفصو نم نوريثكلا هيلع قفتي امم غرلا ىلع ؛ ةسايكلا وأ ىأرلا
 هقئالع لعجي نأ نيسح ىادلاب اميل ناكدقف . ةليخلا نسحو .اهدلاب
 وأ ىركبلا ةطاسو ىلإ ةجاحلا نود ةرشابم ةصلاخ نيسنردلا عم
 لع فرشي سيراب ىف اليكو هسفنل ذختي نأ عسيطت-إ ناكو « هريغ

 ناك نييدوريلا نيذه دي قالطا نآل لاملا ةل لصحيو حمقلا ةراجت
 ىادلاةعءاطتساىف ناكو . عمييضتلاو داسفالا ىلإ امهب عفدي نأ ًاريدج

 قلطأ دقف ءاسفرف عم هتاقالع ىف افرصت سحأ نوكي نأ ىرخأ رع
 نعمأف ؛ ىجحلاو ىأرلا بهاذم نع هب جرخ افالطإ بضغلاعم هسفن
 هريدقتو همارت-١ ىلع ابمغري ناب ريدج كلذ نأ هنم اظ ماه ةيارزلا ىف

 . هيأر ىلع لوزلاو

 نكن

 واختال ةنرحم ةليوط ةصق ىهو ,برملاف نيس رفلا ةصق أديت انه
 لاح ىأ ىلع برغملا ريصم اذه ناك دقو ,ابلهأو داللل ريخل هوجو نم

 نيحللا نيب هوحن نيبيلصلا روعش اهسفت ىف روتي و هرواجت ابروأ تماداع

 (مصسملا

 برثملا لهأ لامسأ - ع
 ارمدتت ىف ايروُأ ةاراع

 رمالا ىلوأ داس ه
 هيرثملا

 ىتترغلا برتملا



 ,ىارعلا

 د ملا

 ةليوط انورق تلظ دق نيبناجلا نيب تاقالعلا تماد امو , نيحلاو

 .اهراوادمخمال برحو ىهتنيال وزغو مئاد دابج : لدبنت الو ريختتال
 انيأرو « هنأش ولعو هتوق مايأ ىف ىتح ةفيفخ برغملا ةفك انيأر دقو
 انيأرو ؛ اف ريخلل لمأال ىضوف هنوئشو ةلتخع هتراداو ًاددبم هناك

 :اهككف . ىبروأألا ملاعلا ءادعابيلع ريثت و دالبلا فعض ديزت ةيكرتلاةسايسلا

 ذخأ ىلإ لودلا تعلطت ابوروأ قرش ىف نييحيسملا ىلع كارتآلا ادع

 ةيمالسالا ةءومجملاب لاصتالاب برغملا قش اذهبو ع برغملا نم رأثلا

 « نيح ذنم ريصملا اذه هل تهبت تناك اسنرف نأ انثرعو . ايظع ءاقش

 طوقس نكي ملف «ةيتاوملا ةصرفلابقرتو رئاودلاه» صبرتت تاع انو

 ةيعيبط ةجيقن ناك لب « برغتمملا وأ لامتحالا ديعبلا رمآلاب رئازجلا
  كلذك ةيررقلا ةديعبلا اهجئاتن والو ةديعبلاو ةبيرقلا امابسأ ال :ًادج

5-00 

 .عقاوم تحبصأو » باتكلا اذه نم ةتلاتلا ةحفصلا ىف انلق

 مهامآ هجعتمو هناك_س دصقم - ىثدألا قرشلا ىف ىأ هيف بصخلا

 ةكلبملا حايرلا عباوز نيحللاو نيحلا نيب اهيلع بت ع خيراتلا رجف نم

 شيب راتك سيل و« رقفلا اهعفدي ةبرخملا ودبلا فصاوعو , حايرلا اهعفدت

 نامزلا ميدق نم هلك هخيراتف : ةلاقلا هذه قدص ىلع اليلد قارعلا

 كالتما ىلع هيوقلا لودلا نيب عارص رشع عساتلا نرقلا ةبام ىتح

 راثتسالاو هيلع ةراغألا ةيدبتملا لئابقلا نم تالواحتو , هيضارأ

 ,حئاقولاو بورحلا نم ةليوط ةلسلس هلك هيضام لعج ام ؛ هقازرأو هريخي

 هيضارأ لعجو , اهرايت نكسي وأ اهراوأ دمخم داكيال , تاراغلاو
 بوص لك نمهنودصقيو ةيحان لك نم ةارغلا هيلع دفاوتي البس اثادم



 ل سبل سس

 داوب طسو ىف تارّقلاو قازرآلا ةروفوم ةحاو قارعلا نأ كلذ
  هيضارأ تحبصأف ع تاريخلا اهف مشتو رقفلا اهاشني باضهو

 ىف برعلا ودب ةسيرفو قرشلا ىف سرفلا هجتم  ييراتلا رجف نم
 : لايشلا نم نمراألاو كارتآلاو سكرجلاو دارك آلا ةلبقو برغلا

 نه ناك انه نمو ء بونحلا نم سراف جبيلخو ىدنحلا رحبلا ةنصارقو
 ريغبو ببسب دالبلا هذه ىلع تاوزغلاو تاراغلا ىلاوتت نأ ىعيبطلا
 ةيلاغمو ,ادعألا ةعفادمب مهمايأ بلاغ ىف نيلوغشم ابلهأ دن نأو .ببس

 نوعشب ابيف نونعي .ودحلا نم ةحسف نودحي نوداكي ال ىتح ءنيحافلا
 ىلإ جاتحي ىعارز دلب قارعلا نأ انرك ذ اذاف . مهدالب قهارعو مبسفنأ

 اهريخق وتو هعورز فروتو هرام وكرت ىح رارةتسالاو ءودسملا

 ىف ببسلا اتفرعو ع هضم رات ىف لاخلا كلد رثأ انكرحأ . لومأملا
 ناكدق ولو « ًادج ةزيجو تارتف ىف الإ دالبلا هذه لمي ملءاخرلا نأ
 نوقلبامةمقب ةءرعملا نم ءىبث ىلع نيرضحتم اموق هتازغو هنا ريج لك

 باصأ امل مهلابقأ دنع ةراضحلا لاعمو نارمعلا رهاظم نم هيحاون ف
 ةافج ةافط يلاغلا ىف مهو امأف ع ريبك رش مييديأ ىلع دالبلا
 تناك دقف ديدشاا ببنلاو هرفاولا ةمينغلا ريغ قارعلا ىف نوبلطي ال

 رثأ ىف دازو ؛ مهدالب تاريخ نم .قارعلا لهأ نامرح كلذ ةجيتن
 نم  هرواجت ىتلا رصانعلا نا قارعلا خيرات ىلع ىفارغجلا عضولا اذه

 وزغلاو برحلا نع فكتال ةديدش ةيرح رصانع - تابجلا لك
 . ادبأ ةحارلل ةصرف هل عدي مل ام ابنيب اهف هضرأ ىلع عاذنلاو

 اهدوست ةقستم ةيفارغج ةدحو  ثيدحلا انعم  قارعلا سيلو

 :هزيمتم ملاقأ ثالث ىلإ حوضوب ممقني هنإ لب  ةدحاو ةيفأرغج فورظ
 مث .ناتسدرك ةبضهو تارفلاو ةلجد ىلاعأ ىف ىلامش ىلبج ملقأ

 قارملادالم ةعيبط

 ةيحولا م قاردلا
 ةيفارنحلا



 راوجي قارملا رثأت
 ناريا
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 بدجلا هيف طلتخمي ىونج مبلقا مث ءطسولا ىف ىعارز بيصخ ميلقا

 ةعقاولابرعلا داليب ار هاظ ًارثأترثأتي و « ةيرحب حور هدوستو بصخلاب

 وهف« قارعلا خيرات راودأ لك ىف رثالا حضاو مسقتلا اذهو.هبرغ ىلإ

 لصوملا ىلإ ثيدحلا ىفو ايدلكو روشأو لباءىلا ميدقلا ىف همسقىذلا

 ةدحو نيوكن نيو هلهأ نب لاح ىذلا وهو , ةرصبلاو قارعلاو

 ةمواقم نعهءاكس فعضأو « ةيعامتجالاوأ ةيسايسلا ةيحاتلا نم ةزيمتم

 . مهنم هيحاون تلط نم ةلبس ةسيرف هلعجو نيحتافلا

 « ناري" ال هتريجي ًارثأتم نامزلا محدق نم قارعلا خيرات ناكدقو

 الو دهج هل نكسي ال دوبجلا ددجتم طاشنلا مئاد ناربإ بعحش نآل

 ق'أ و ةديجلاتارسالا هتموكح ىلع ىلاوتت « ضوبنو رفوت هل عطقني

 ملف . غوبنلاو ةيرقسلا ىوذ نم مالعالاو سيلا ىوذ كولملاب هخيرات

 نم ناريإ باضهىف موقي امب رثأتلا ماد نوكي نأ نم دب قارعلل نكي
 رداق هاش ناربإ شرع ىلتعي هاكي الف ع ةراضحلا ملاعمو ةوقلا رهاظم

 نم نول ناريإ ىف بحي داكي الو ء نيح دعب قارملا ىف هدجن ىتح
 نأ كلذ ىلع ناعأو . قارعلا ىف اظوحلم الظ هل دج ىتح ةراضحلا

 لب نيمجاهملاو ةازعلا رش هيمحت ةزجاح ادودح قارعلا قزرت مل ةعيبطلا

 باضهنم صلخي نان الاداكي الف ءكردملا لبس لاثالا بيرق هتلعج

 , بيصخلا قارعلا لهس ىلإ اعيرس اتيه ارادحنا ردحني ىتح ناريإ

 لودلا نم ريثكلل اركرم هسفت قارعلا دحب نأ بيرتب سيل انه نمو
 لثمةلجد ىلع ةميدقلا ناريا مصاوعنم اريثكدحن نأو ,ةميظعلا ةيسرافلا

 قارعلانوربتعي اوناكنييناريالا أد جننأو ءامهلإاموسوسأو نوفزتك
 ىّتح كلذ نوري اولظو  خيراتلا ص ةريثك تارتف ىف مثدالب نم ءزج

 ناريإوقارعلانيب الصاف أدح اوعضوو هيلع نويناهْعلا كارنآلا مبلغ
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 سلو سس

 نع لقيال دالبلان م ارش هيلي ام قارعلا رأت نأدي
 قارم# نيب تقالعلا ناريأب هرثأت

 رمل هال ماققد ةعدق مامقلاو ةيقارعلا ةريرجلا نيب تالصلاف . هبرغ ىلإ عفت ىتا

 . لولقب مالسالا تقبس ىلا نيبقولسلا هلود ىف اعم امه وخد ىلإ عجرت

 هيلع قضأو ةيمالسالا ةعومجملا ف قارعلا ىوطف مالسالا ءاج مث

 ىلإ رجاهت برعلا لئابق تذخأ ذإ ءمالسالاو ةبورعلا نم ارهاظ انول

 نم ليلق دعب قارعلا حبصأ ىتح . دالبلا اهيف ءىثنتو قارعلا لوهس

 ةسايسلا رك ارم نم ايسيئر ازكرم لب ةفرص ةييرع ادالب نمزلا
 ىلع لظوىفديجلاهض رات قارعلا أدب نيحلا كلذنمو ؛ةيمالسالاةراضحلاو

 ةيمالسالا ةسايسلا مرسم ىلع روبظلا ىف ذخأو « مالسالالظ كلذ

 ىلع ظوطيسولارصعلالاوط ةسايسلاو ةراضحلا فاهزكر مواهبطق نوكيل
 ىأ ةييبلصلا بورحلا مايأ ل ئاوأ فرصم ىلإ ةماعزلاهنم تاقتتاىّتح كلذ

 رصمىلإ قارعلا لامشب لصوملا نم ةيمالسالاةيجلا زكرم لقنتا نيح
 لصوملا بحاص دومحشنيدلا رون نم ةيمالسالا ةلتكلا ةءاحز لاقتتاب

 ىناثلا نرلا فصتنم ىلاوح رصم بحاص ىويآلا نيدلا حالص ىلإ

 . ( ىرجملا سداسلا رخاوأ) . ىداليملا رشع

 قرشملا ىف نيبرالا سرفلا نيب الصاف ادح قارحلا دجت اذهل

 انيح اباعصأ ناسنجلا عمتجي هطاسب لع : برذملا ىف نييماسلا برعلاو

 ناديمقارعلااكف ء ىرخأ ةراتناب رتحو ةراثنانواعتي ءائيح .ادعأو

 ةيمالسالا ةلودلا ىف ناطلسلاو ةدايسا ىلع برعلاو سرفلا نيب عازتلا

 ,كارتآلاو برعلا ةينسوسرفلاةيعيش نيب عارصلا لاجم هيحاون تناكو

 ىهتاو ع اليوط انامز ىهذملاو ىسايسلا هيقشب عارصلا اذه رمتسا دقو

 ةسايسلا حرسم ىلع ديدج رصنع روبظو ع اعم نيقيرفلا فاعضاب

 رصتعلا وهو ءاعم سرفلاو برعلا نود نم ىمألاب ديتسا ع ةيقارعلا

 ثلاثلا نرقلا لئاوأ نم هرومأ فرص« قارعلا دوسي أدب ىذلا ىرلا

 لصاف دع قارملا

 هبرعلاو سرفلا نيب



 ى ةعيشلا ترارع

 قارعاا

 ل

 سرفلاو برعلا نيب ةيماح ةكرعم قارعلا دبش انه نمو :؛ ىرجملا
 نمز ىف ناديملا نم برعلا جورخ اهجئاتن ىلوأ نم ناك. كارتآلاو
 ىلوألا ةوادبلا لاح ىلإ مهتدوعو مهتريزج ىلإ مثدادتراو . ادج ركبم

 ناعزانتي نارخآلا نارصنعلا لظو ؛ هنم مالسالا مهجرخأ ىذلالوذاو
 ثعبوابحور س راق ىف عارصلا ظقيأ دقو . اليوط انامز بلخلاو رصنلا

 سرفلا أدبف , كار تالا اهعطتسي مل ةلواطم تلواطف : ةايحلا اهسفن ىف
 ىلع ناعأو ايدام مث الوأ ايونعم - مهتودوسيو مهيلع نوربظي
 رشاعلا نرقلا لئاوأ س كارتالا تلغش ةيبيلصلا بورحلا نأ كلذ
 تبتثا ليهلك مهت اهلا ىرعصلا ايسآو ماشلا نيدايم تذفنتساف . ىداليملا
 كولمرخآ ني دلارون نمةيمالسالا ةلتكلا ةماعز لاقتناب قار علا ىف مبءايأ

 نيييويألا نيطالس لوأ نيدلاحالص ىلإ لصوملا ىف ةيقوجلسلا ةلودلا
  اكيشف ايش قارعلا ف مهترق نوديعتسي سرفلا ذخأم# نمو« رصم ىف
 ىف اداج لمعي ىوفصلا ليعاعسا ناك ىرجملا رشاعلا نرقلا لئاوأ نف

 اواقثأ ىيذلا لوغملا رين نم اهدقنتست ةديدج ةنارإ ةيرصقق ءاشتا
 رباب ىلع بلغتي نأ عاطتسا ىتح زجاني لزي ملف , اليوط انامز اهيلع
 ادب نيحلا كلذ نمو «ء( م0190 ) ه ورم ةنم ىلاو> لوذملا كلم

 قارعلا دوع هحئاتت لوأ نم ناك ىذلا , ديجما ةيوفصلا ةلودلا خيرات
 .سراف ناضحا ىلإ

 يلغأو « اليوط افامز كلذ دعب سرفلا لظ ىف قارعلا رمتسا دقو
 اصاخ اروعش سرفلا سوفت ىف تفلخ ةليوطلا ةبحصلا هذه نأ نظلا
 , ىنا ريالا مهنطو نم ءزج اهنأ نوسحي اوحبصأق ع ةيقارعلا ةريزجلاوحن
 عةسدقملا ةيعيشلا نك امآآلا نم اريثك مضي ناكقا رعلانأ كلذ لع ناعأو

 نييعيشلارازم .الب رك هيفو ههجو هللا مركىلع ربق مضت ىلا فجنلا هيفف
 نم عبيحلاصر هيعيشلا .ايلوأ نمريثكلااروبقكلاذك هيفو ,بوص لكم



 د اال

 ائيش ىهذملا ساسحالا روطتاذببو . قت دمتو مداخلا ىسوم لاثمأ ,

 ةئسلا ءادع ةدح روعشلا كلذ دازو , ًايسايس ايأر حبصأ نأ ىلإ ًائيشن

 ىف نوري سرفلا حبصأف ع هقرش امل قارعلا برغام ءادع وأ ةعيشلاو
 ءاليتسالا حبصأو ء اعم ةينطولاو نيدتلا نم انول قارعلا ىلع ةدايسلا

 تاقواأللا فلتخم ىف ةيسرافلا ةسايسلا باطقأ نم ًاطق هيلع

 . نامزالاو.

 ةزوح ىف قارعلا لخد ىداليملا رشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىفو

 - نآل , هخرات ىف ديدج دبع ءدبب اناذيإ كلذ ناكف ع نيين اممعلا كارتالا

 ريثأتلا هنع دعبي نأب اليفك ناك قارعلا ىف نيينسلا كارلا ناطلس

 نإ نب . ديدج نم ةنسلا رانم هيف يقي نأو ع نيحىلإ ىعيمشلا ىمرافلا

 ىتيدلا دابجلا نم ءىش هيف قارعلا هحنف نأب رعشي ناك قوناقلا ناملس

 ةفينح ىنأ ربق ددحي نأب ةيانعلا دشأ ىنع اذهلو , ةئسلل افاصنا هيف نال
 ءالبركو فجنلا ف ةيعيشلا رك ارم ىلع ةيانعلاب لخبي ل نإو -- نايعنلا
 “اذ نورعحشي قارعلا برع نم نويئسلا. ناك كلذكو  امهريغو.

  ةيبرعلا لئايقلا خييش عراسف 71 مل ًاصلخم ىكرتلا مئافلا دورشعيو

 هنيالسرأف  هاشلل ارهاظ اعوضخ ًاعضاخ هرصبلا ممت ناكىذلا

 اذهب و 207 «ناطلساا ىلإ .الولاب ةضايف لئاسر هعمثعبو دليلا حيتافم دشار

 لاوط اهلومخو اهنوكس لاط نأ دعب ديدج نم سفنتت ةينسلا تأدب

 . نييعيشلا سرفلل اهف ةدايسلا تناك ىلا بقحلا

 ىناكام اظح دعسأ نكي مل نييناثعلاكارتألا لظىف قارعلا نأ دبب
 ءالقهىلإ طخسلانيعب اورظنناهلهأ ثبلي مل ذإ نيب وفصلا سرفلا لظ

 مهنودخأيو ادبع وأ ًايصخ ماع لك مبيلا نولسري اوناكن يذلا كارتألا
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 ميماظنب محلا نوءدبي كارتالا دكيلو ءاعم لطابلاو قحلا ىلع هتعاطب

 قرقلاةلدابتملا تاقالعلا ترهظأو » ريغتت سوفلات أدب تح فورعملا

 موضامب - فرعلان آل:  كرتلاو برعلا  ىأنيسنجلاةيلقع نيب ميظعلا

 بوحشلا بعصأ  محلو حتة رثكو مثربصةلقو ءارحصلا ةايحفليوطلا
 -'ةئورملا اهزوعتو ليختتال ىتلا  ةيك رثلا ةيلقعلا نكست لو « ل

  قارعلا ف ىكرنلا غاألا روهظ درجم ناك لب ؛ فنعلا اذه مهنم قيطتل

 برعلا رظن ىف فولأم ريغ ايرغ ارمأ  نيتيكرتلا هتفلو هتعيبطب
 قيسرىتلا ىكرتلا محلا ءىواسمىلإةراشالاالإ انبةجاح الو(١) 6 مهعمو

 ةصاخلا قارعلا لاوحأ نآل . ناكمو نامز لكى هتمزال ىتلاو اهناي
 « ضيقن قرط ىلع موكسحملاو ماحلا لمحت نأب اهدحو ةليفك تناك

 ةموصخلا بابسأب سوفنلا المو نيقيرفلا نيب فالخلا ججؤت نأو
 ةالغ نم ايظع ًاددع مضي قارعلا نأ كلذ  نيبناجلا نم ةيهاركلاو

 فارطأ ىلإ اهلابقإو ةينسلا ةيبرعلا لئابقلا عجشت مطخساف ةعيشلا
 الإ ليقت ال لئابقلا هذه نأ اوفرعو , ابيف رارقتسالا اهودبو دالبلا

 ىلع ميسوفن توطن اوهيلع مهطخس دازف ىسلا ىكرتلا ناطلسلاةياعر ىف
 ةدومب دالبلا هذه وحن نو رعشبال كارتآلا ناك كلذكو , ملآلاو ددللا
 نوربتعي اوناك قارعلاف محلا مهنمنواسري اوناكنيدلا نال «بحالو

 .ةدوربلو ةيحان نم ةقالخلا زكرم نع قارعلا-دعيل ع ةبوقعوايفن كلذ

 ةحاننم هيف ةئيوآلا راشتناو كلاسم ةروعوو هبونج رحو هلامش
 بعصي لئابق هناكس لج ناك ذإ , كلذ دعب كح ةبوعصل مث , ىرخأ
 مظنلا ىلع ابتظفاححو ابلقنت ةرثكل ةعاطلا ىلإ اهدر بحصيو اهدايق
 . دالبلا ىلع ةرطيسلا نع مالا دي لغت ىناا ةيلبقلا

 السج اههالك كرتلاو سرفلا نرأ ءالب قاهثعلا محلا داذو
 هيلع ناب رتحي العجف ءامبقوفتو امهتدايسل ًازمر قارعلا ىلع ءاليتسالا سرنا سان
 ىلع كارالاو

 قارعلا
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 دلل للا هي لس

 ةدئاسلا ةرهاظلا تناك» ىتح بيلاساألا شب هضرأ للع ناسفاننيو

 نيب . ًادهتال نأ تداك ىتلا _ ةوادعلا ىه ( رشع سداسلا ) نرقلا اذهل

 هتايماحوقارعلا لهأىف ترئأةلاحىهو ء« سرافوةيناّثعلا ةيروطاربمالا
 ىلإ جاجحلا رايت ةدايز ىف ترثأ دق تناك اذاف:, هريدقت بعصي اريثأت

 ةبج نم زيربتو ناهافصأ عم هلدابتملا ةراجتلا طيشنت ىفو تارازملا
 اوكرتشيل عاطقالا لاجرو ةيراشكنالا قفدت كلذك تعدتسا دقق

 بوبحلا ىلع دتشي بلطلا ناكف ؛ ىرخأ ةهجنم لامشلاف بورحلا ىف
 , ةنيدملا راوسأ ىلع نوكنت ةمجهنم بعرلا مبصأو ع لجلا متاوسو

 هقيرطف ىسراف ريفس لابقتساو « فاعضلادارك الا ءارمأ بوثو نمو
 كلت ىف قارعلا ىف ةيداعلا ثادحإلان م ابلكهذه تحبصأ روفسوبلا ىلإ
 سرفلا نيب لاتقل نيا و نيحلا نيب ةضرعمدالبلا تحبصأو () «مايألا

 . قزرلا دراوموعرازملاو ندملا قرئاسحخلا نم كلذ هيبسي امو كرتلاو

 مهتاراغو مهتاوزغب اهلهأو دالبلا اوعوري نأ نعاوفكي مل سرفلا نآل
 انفضا اذاف , ةداوه الو ةمحر ريغ ىف نورسأيو ابيف نوببشب عةعيرسلا

 قفارم نم فلتي نأ ىعام حالصإ ىنامثعلا مكحلا لامهإ كلذ ىلإ
 فيك انروصتلو ةرئاثلا ةموصخلا هذ ب. اهريخ نويعو دالبلا
 فيكو , تاهاشلا ءاوهاو نيطالسلا عماطملل ةيحض .قارعلا حبصأ
 ةيرصبقلا ةرد تناك ىتلا, داليا هذه تلوحتو ع هرمأ لحمضا

 اهدوسي و اهئاحنأ ىفرقفلا ششعي بابي رافق ىلإ - اههجوأ ىف ةيمالسالا
 .نولو فنص لكنم ةثبوآلاو ضارمآلا اهب كتفتو عوجلا

 حرسم ىلع ررظنل نذأتسق ةديدج ةوق رشع سداسلا نرقلا دهشو

 ةعيلط ىهامإو « ةيقرش الو ةيمالسإ تسيل ةوق « ةيقارعلا ةسايسلا
 ابءالعأ رشثنتو دنهلا راحت ىف اهتعرشأ ريست تأدب ىلا ةضهانلا ابوروأ

 دق نويلاغتربلا ناك , كلذ دعب ابيضارأ ىلع ةدابسلل ًاديهمت ابهايم ىف
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 نورماطي كارئالا

 برعلا

 ا

 ؤلؤللا دئاصم مهتبذج مث ءرشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىف دنهلا اولصو

 اوكردأ ىتح ادعص ىسرافلا جيلخلا ف اومدقتق سرافو قارعلا رجاتمو

 ذخأ مث 10.07 ةنسزمره دنع هنيصح ةعلق اوسسأو ني رحبلا رئازج

 ىلإ نوجرعي مث نمو ع لامشلا ىلإ قارعلا نوقرتخم هونجو ةيقدنبلا راجت

 ىذلا , دنملا ىلإ ديدجلا قي رطلا اذه مسر نم لوأ كلذب اوناكف ء ماشلا

 . نامزلا نم ليلق دعب قارعلا ىف ةيلودلا ةسايسلا رادم حبصيس

 كلذ ىتح سراف جيلخو دنملا راح نودوسي برعلا راجت ناكو

 اذهلو عامساىتاهشعلاناطلسلا ةعاط ىف جيلخلا اذه هايم تناكو « نيحلا

 مهتيداع درا اوضهنولخدتلا اذهنييلاعتريلا لع اوركنانأ كرتلا ثبليول

 كركوبلا مدئار ذخأ لب زمره ةعلقب اوفتكي مل نييلانتربلا نآل

 جيلخ ءىطاش ىلع ةيراجتلا زك ارملا نم ةلسلس ءىثني ق1 طتنودعمونع
 كارتآلاىلوتسانأ دعبال] نيبناجلانيب أدبي مل عارصلا نكلو . سراف

 , ىسرافلا جيللا ىلإ تبحتاو رمحآلا رحبلا مهتفس تلزنو رصم ىلع

 مهئاطلس رشن ىلع مهءأدو نييلاقتربلا تاسسؤم نمتدجو ام ابعورف

 رثأ ىلع نيقيرفلا نيب تبشن نأ برحلا ثبلت ملو  ىحاوتلا هذه ىف
 طش ىناجىلع ةعقاولا قارعلا ىرق ضعب ىلع نييلاغتريلا ضعب ءادتعا

 ىكرتلا ناطيقلا لجعف « كارتألاب فيطقلا ماع داجتتساو برعلا.

 « امزهنم ةرصبلا ىلإ دترا نأ ثبلي مل هنكلو « هداحناب كب دارم

 ىف رصنلا بتكي نأ ًايهمدب ناكو « الصتم نييئاجلا نيب ءادعلا رمتساو

 نوئش ىف ةماع نيبلسملاو كرتلا ىلع مهقوقتل نييلاغتربلل ةكرعملا هذه
 دارمو كب ىريب دقرا : دحاو دعب ًادحاوكرتلا ةنطابق مزوناف , راحبلا

 زك ارم ىلع اوضقي نأ كارتأألا لواحو ءاعابت ةمبزحلاب ىلش ىلعو كب

 جيبخي ةطيحما تابالولا ءارمأن آل ,كلذك اوقفوي لف ربلا ىف نيلاغتربلا

 نأ مهيضريال ناكو « ًابيط احير لاغتربلا ةراجت نم نونحي اوناك سراف



 يهتا ام كارتآلا ىلع نييلاغتربلا اورهاظف قزرلا اذه مهنع عطقني

 هنودوسي نييلاغتربلا مبكرتو سراف جيلخ هايم نم ءالؤه باحسناب
 ىلع ةيمهاألاو رطخلا ةميظع ةوطح كلتو . هيف مهتيولأ نورشنيو
 ةراجتب زوفو « طيسب راصتتا مويلا اهناف اهثودح رسيدو اهرهاظ ةطاسب

 رصح دغلا ىف ابنكلو , سراف جيلخ ىف قاؤللاو ريرحلا نم ةليلق
 ريذن اهتطاسب ىلع ىهق ءابهجو ىف رحبلا لييسل لافقاو قرشلا مما
 ةدايسلا هذمل نوكسس ام ناذياو قرشلا راحب ىلع برغلا ةدايسب

 قوفي رثأ وهو « ةيقرشلا بوعبشلا لبقتسم ىف مماحلا رثلا نم ةيرحلا
 . ريتكب ىربلا قوفتلا

 قفتي اهظنت قارعلا رومأ مظنت ىف اصاخ ًادبج كارتالا لذي مل

 ةياعرلاباهودبعتيو ةيعارزلا هلاوحأ ىلإ اوتفتلي لو . ةصاخلا هلاوحأو
 ميلغشو «تايابجلاو مراذملابدالبلاقاهرإ ىلإ اوفرصنا لب «حالصالاو
 . اههاوع ىلع داليلا ةموكح تضف ع نييلاغتربلا ديك نع سرفلا ديك

 «ديعبدمأ ذنمدالبلا هذه ىف تطحنا دقةي ركفلاو ةيونعملا ةلاخلا تناكو

 نونفلاو مولعلا رانم لبق نم ىهو رك ذ ايف بدآلا وأ نفلل دعي ملف
 « نآرقلا ظيفحت معلا دعب ملف - هيقرشملا ةراضحلا ةرهز ]ب ةراضحلاو

 تاراغلا اهتحاتجاو دادغب رئامع تمديتو, اومدعتا وأن ويتاكلا ردنو

 ةفاقثلاو نفلاو للا زك ارم تحبصأ ىتح ةئبوآلاو تاناضيفلاو

 . ةيفاج اموسرو ةيفاع الالطا

 ءابقر هيلع ناك لب « دالبلا نوئش ىف ناطلسلا قلطم اشابلا نكي مل

 تناكف « دالبلا لهأ سءابقرو  ةداعلا ىه يس ناطلسلا لبق نم

 ناطلسلا لبق نم نيعملا ةاضقلا داق ناك ذإ ع نيذه ةباقر ىف ةلولغم هدي

 هناوعأو رادرتفدلا ناكو.نابصملل حنج اذإ موللا نم هيفعي الو هبقاري

 ةيرملا تارامالا
 لاغت رلا_رهاظت

 نيئاغترا) راصتا

 قاسلا كسلا ماظ

 قارعلا ىف

 كرتلا ةالو



 عاطقالا مام
 قارعلا ق

 ا

 ناكو « ةينيطنطسقلا ىف مهباسح نومدقيو دالبلا لاومأ ىلع نوفرشي

 اشايلاىلع ناكو ,ابك اح نم ابئيسيام ًاسأر ناطلسلل وكشت نأ ةيعرلل

 كلذ ىلإ ناطلسلل اكو : نيحلاو نيملا نيب دالبلا نايعأ سلجم عمجي نأ

 هحار ىلع نوفرمثي هندل نم نوبودنم
 بلحو ةرصبلا ىف مهنمأو راجتلا

 ى نييمسرلاةالولا ناطلس ذخأ هلك اذه ءازاو مصاوملا نم امهريغو

 عم ةيراشكنالا ىلإ ةرقلا مهيديأ نم تلقتناو ًائيشف ًائيش فعضلا

 اهنع ىتغتسي ال ىلا ف يفتتلا ةادا اوباك نيريخآلا ,الؤه نآل . مايآلا

 بحاص دي اوناكف « هاوس مأ ىلاولا ناك أ ءاوس ناطاسلا بحاص

 مهتوقب مثروعش ناك انه نمو ع تاراتلاو تالالا فلتخم ىف ةطلسلا

 ميناعأو « نووويام ىلعرومآلا فيرصتو ةطلسلاب راثئتسالل عهيعس و

 تاياشو لوبقل اهدادعتساو ماكحلا ليدبت ىلإ ةلودلا ليم كلذ ىلع

 نيلطبتملا نم ةمذرش دالبلا تداس اذببو . نيفظوملاو دنجلا راغص )

 ةيراشكنالا حونجو ىنخلا ىلإ امئابلاعشجنيب قارعلارمأ ءاسونيلهاجلا

 . نايتطلاو دادسالل

 ناطلسلا نأ ىأ ءقارعلا ىف ايراس ىتايثلا عاطقالا ماظن ناكو

 هل اودؤي نأ ىلع هئايفصأ ةصاخل تاعاطقا هضرأ نم ءازجأ نمي ناك

 ةدئاف ماظنلا اذهىف ناك دقو. موزالا تقو ةيرح تامدخ كلذ ريظن

 تناك اهناآل ؛ ةعطقملادالبلل ريخلا نم ءىئابيف نكي ملذاو ناطلسلل ةيبسن

 ىلع ىأ تايعاطقالا باحصأ ىلع اف رشم ماعلا املاك املا نم لعمجت

 نيذلا دنجلا نم راثك الا ىلإ هداهتجا مظعم ناكف ,دنجلا ىدروم

 ةيحانلا هذه ىف« ناطلسلاابيف براح ىتلا نيدايملا ىلإهتيالو نمزواسري

 لاصم نم هادعام لك ىمفيو هعمسو هيف لذبيو هديج هجوي م احلا ناك



 سل

 هتجاحل رمالا لوأ كلذ نم رثك أ هيلا بلطي ناطلسلا نكي ملو . ةيالولا

 كلذىلع مدي مل لالا كلو . حوتملاو بورما ةرثكل دنجللةرمتسملا

 نآل دونجلا ميدقت ىف نورصقي تاعاطقالا باحصأ ذخأ ة!اليوط

 هيلانيبيحلل لب هلاجر نم نيرداقلل تاءاطقالا بهي دعي مل ناطلسلا

 لمهب ىلاولا ذحأ اذه ءازأو مهنم هب ارشو هنوجيو هوه باحصأو

 تفعض املكو. ناطلسلل لاما عسجم ماهنهالاب تك أو ء بجاولا اذه

 مهناعأو لالقتسالاو بوئولا ىلإ ةالولا منح املك ةيزكرملا ةطلسلا

 مراثاوبو رت ا نع نيطالسلا سعاقت و ةلودلانعقارعلا دعب كلذ لع

 ىف لقتسم م اح ىلإ ليلق دعب ىنايثعلا اشابلا لوحت اذب.و « ةيفاعلا

 بابسالاو تالصلا ىهوأ الإ هناطلسي هطبرئال عقاولا

 كيتا هالودسغ سرا ةروثلا ىلع تاراشابلل ايرغم قارعلا بتاجىلإ ناريإ دوجو ناكو

 جراخ ل كب بح ريامئاداح وتفمناكهأمثلا ردصنأل .ناطلسلا ىلع ج ورث او

 : نايصعلل مبحونج وهقأ رعلا ىف تاوشابلا جس و رخرثك انهن موي ناطلسلا لغ

 ىلع هنوعل سرملا هئاعدتساو ىئاب وصلاركب بوثو ىفحوضوب اذه مسلن

 عهلرلا دارمناطلسلا نكي مل ولو ءرشع عباسلا نرفلا لئاوأ ىف ناطلسلا

 ةلمج نيطالسلا دب نع قارعلا جركل هتروثو ركب ىلع ءاضفلل فخ دق

 ءودحلا ىلإ تلام دالبلا لاوحأ نأ ظحالن انثأ ديب . نيمحلا كلذ نم

 ةريخآلا رمشألا ىف دارم اهداعتسا نأ دعب .ىثلا ضعب رارقتسالاو

 ةلمح تناك دقف ٠ مومو ةنس نم نيلوألا ىبربشلاو )+4 ةئس نم

 سابيف هدونجو ناطاسلاهادبأ امل سرفلا سوفن ىف رثألا ةديعب دارم

 قارعلا ىف مهيعاسم نع تاماشلا فكف « ةوقااو ةردقلاو صالخإلا

 ىلع نور ءاضعب مهضعب واثي هيلع نوبقاعتي تاواشابلا ذخأو

 . ريثك وأ ليلق سخ هنم ابلهأ وأ دالبلا ىلع دوعيال « نيتور و



 لئابقلا رارقتسا .دب
 قارعلا ىق

 نابابلا

 م

 بترومظتتي دالبلا ناكس نأ ىسنلا ءودحلا اذه نلظ ىف

 ىلإ اهيلع تبثتس ىتلا ابعضاوم ىلإ كرحتت لئابقلا تلعجو «نورقتسيو

 تبالغو عضاوملا ضعب ىف ةديدج لئايق تربظف ء رشع مساتلا نرقلا

 هزك رم ىف رقتسي لك ذخأو « ةديدج عضاوم ىلع اهريغ ىرخأ لئابق

 موعضاوم ىف مهركرتو سانلا رارقتسا أدب اذءوءه.ككسمتسيوديدجلا

 ىح هنمدب ال ناك ىذلا ساسآلا وه رارقتسالا اذهو. لحرت لوط دعب

 مدعو عضو ملا ىلع سانلا بلقت نآل ءحيحصلا ضوبناا ىف دالبلا أدبت

 قيلخو جتنملا تباثلا لمعلا نم ميعتع ناب ليقك هنيعب ناكم ىف مثرارقتسا

 براقتت ةريخصلا لئابقلا تذخأ لب . حلاصلا دبجلا دالبلا مرحت ناب

عشةليبق ترقتسانرقلا اذهرخاوأ قف ةريبك تادحو نوكدو دحتتل
 ب

 ف تذخأو « نايق ىف ىلوآلا اهلزاتم تحرأب نأ دعب ناتسبرع ىف

 . صرآللان م ابنكمأ امجلصتستوزرالا ةعارز لوارت ديدجلا اهرقتسم

 فورص تذخأو ديه س ونبو داوجالاو كلام ونب رقتساو

 اوفاتتا تح ىرخأ ةرات نامآلاو ةرات برحلا وحن مهم فصحت مايآلا

 اوداسو « بيبش لآ ةيار تحت ةليوط ثداوح دعب رمآلا رخآ

 لبقأ اضيأ نرقلا اذه فو « قفتنملا مساب هلهأو ىتدآألا قارعلا ملاقأ

 ,مهءادعأ ةعفادمىف اولازامو ء سراف مهخبش مهدوقي دن نم رمش ونب

 رب رجلا دودح ىلإ هالعا نمقارعلا ب رغىلعةياهنلا فرمألا مبل رقتسا تح

اوأ فمال وب رارقتسام# تاونسلاهذه فو
 كلذئما وحيصأةةلجد طس

 ىحاونلاك لت ىف اورقتساو ناتسرول ل 1 نيبو قارعلان يب ازجاحح نيحلا

 كلت ىلإ لب طقف برغلاو قرشلا ىف كلذ ثدحي ملو . البوط انامز

 ناكو « قارعلا لامش ىف ةفورعملا نابابلا ةرسآ تايلوأ عجرت ةرتفلا

 ملقإ ىلإ قجتسيوك نم اديور نودتمب اوذخأو اداركأ مهلصأ

 « رشع عباسلا نرقلا رخاوأ ىف نالدرأ ملقأ اوزغ ىتح رازاببربش



 دي انا د

 كركر كةيالو ىفكب ناملس مهريمأ رقأو كلذ ىلع ناطلسلا مبعجشو
 نالوج هرق ىف نيحلا كلذ نم هتمصاع لعجف

 رهاظ رثأ كلذل نوكي نأ نود ًاضعب مبضعب ولتي تاواشابلا ذخأ
 ىقنلا مرثكأ ىلع بلغ نإو ءاهحالصا ىف ىأر وأ دالبلا نوكش ف
 ةليضفلاو رادتقالا ىف نولقي اوناكمهنا ظحالت انكسلو ؛ ريخلا ليملاو

 دعبف : اةلخو ةردق ميدقلا نملقأ ديدجاشاب لك دجن ثيح, اثيشف اعيش
 لئالد تأدب مهريغو ىضترمو ىطصم ةرقو ريغصلا اشاب نسح
 رثك أ لعفيمل ىذلا اشاب رصو ضيبآلا امشاب دم مكح ىف ربظت فعضلا

 نسحدهع ىف ةعاجلا ىلإ لصن ىتح اذكهو « ةحرضاألا ضعب ريمعت نم
 ديدج نمقرفتت اهيحاون و ءوسق دالبلالاوحأ تذخأ نأ ورغالف , اشاب
 تاواشابلا ةعاط نع ةرصبلا تجرخو : داكوأ قارعلا لامش لقتساف
 ديدجنمربظي ةنسلاوةعيشلا قالخ ذخأف .ةيسرافلا ةياعدلا تطشنو

 دئاع قارعلا ضرأ ىلع ايك رتو سراف نيب عارصلا نأ ح وضوب ادبو
 رارقتسالا ةرتف نع تجنث ىبلا ةليلقلا راثألا ىلع ىتعقيل بير ريغب

 ةيضاملا ةريصقلا

 تذخأو تعجشت دق نييوروألا عقالط تناك ءانثالا كلت ىف

 نمو سراف جيلخ نم هيعارص ىلع هباب متفنا نأ دعب قارعلا داترت

 ةرصبلا ىلع نودريو هيحاون نوداتري نودئاسلا ذخأف : ماشلا ةيحان
 قارعلا ىلع اولبقا نييسنرف نيحتاس نع صوصنلا انثدحتو : دادغبو

 نم بهار دادغب لخدف نويلاغتربلا عجسشت لب « م 174 ةنس نم
 ىف اهيف ةسينك نويسنرفلا أشنأو « 015 ةئس نييعويسيلا مهتابهر
 دع ةرصيلاو دادغب ف نويونجو ةقدانب راجت رقئسأو علم ةنس

 ملاعلا ابفرعف ديدج نم ملاعلاب لصتت دادغب تأدب كلذب و  ةراجتلا

 ةنوكم ةنيدملاةيماح 9:هلوقب هيفي رفات ىسن رفلاحئاسلا ابقصوو ع ثيدحلاا

 مهل ولا

 هتيبب وروالا عئالط
 قالا لغدت

 ةبقصي 5 دادعب
 هيفي رفات



 ل

 ءارزولاةقبطنماشاب هنيدملا كحيو ءاغأ مهدوقي ىراشكتا ةئامالث ىم

 هفرصت تحنو . ليمج ربظ» تاذ ربنلا ءىطاش ىلع هرادو  ةداع

 - تاوشابلل ىأ منو سراف ةثامعبس وأ ةثايتس ماودلا ىلع

 ىأ ليل اوجنجلا نومسي ناسرفلا نم ىرخأ ةفئاط كلذ ىلع ةوالع

 هل الثلا فالآلا ىلاو ةداع مبنم دج وو  ناوغأ مهدوقي ناعجشلا

 ةدهعىةرطنقلا حاتفمو دلبلا باوبأ جيتافمو عاهب طيحبامو ةئبدملا ىف

 ةأمشملا نم ةئامتس اصيأ كانهو عىرامشكتا ىتتاموحت هدب تحترحآ اغأ

 (1١١؟ةنس ) كاذ ذإ مهدوقي ناك ايعفدمنوتسملاوحو رخآ اعأمدوقي

 ىدنك ديلاوم نم هلصأ « ليئاخيم روينسلا هلومسي صتخم لجر

 رسصاح نيح ناطاسلا ةمدخ ى هسفن عضو دق ناكو ءايكرت حبصأ مث

 صضاقريغابب موقي الف ةنيدملادادنب ةموكح امأ ء.... )بعرج ةنس دادعب

 وأ مالسالا خيش هدعاسي ىتفملا ةمهمب ماق امبرو «.ىش لكن موقي

 ابنم ةسمخ دجاسم ةنيدملا فو ناطلسلالا ومأ عمي ىذلا رادرتقدلا

 فلتخمب نوهدملا ىناشاقلاب ةاطغم بابق امهنيزت ءانبلا انسح نانثا

 ادع ءةلججا ىلع ءانبلا ةئيس قدانف ةرشع كلذك ةنيدلاو  ناولألا

 ءءانيلا ةئيس مومعلاىلع ةنيدملاو ؛ ةحارلا ضعب امبيف لزانلا دحي نينثا

 ناك امكلذ ريغبو . ف وةسما,عيمجو قاوسالا الخابب ليمج نم سيلو
 هذه عراوشطرت نأ نم كلذك دبالو  ةرارحلا اولمحتي راجتلا

 اذهل صصخ دقو  مويلا فتارم عبرأوأ ثالثءام لاب لسغلابقاوسألا

 ع ةراجتلاب ىالم ةئيدملاو .مهر وجأ هماعلاة بار خلا عفدتءارقفلا نم رفن

 لوتسا نيح ىكرنلا نآل ,سراف كلم دي ىف تناكاك تسيل اهنكلو
 ىتش نم سانلا ىقتلم ةنيدملا نا مث ىراجتلا ةارس مظعم لتف ابيلع
 . ةدايعلا نوكشل وأ ةراجتلل كلذ نأك نإ :قزذأ تسملو , تاهجلا

 نم ربلا قيرطب ةكم ىلإ باهذلا ديري نم لكل رغم الف اذه لعو



 لا

 ()«اشابلل ةعبرأ شورق عفد ىلإ جاح لك رطضي ثيح دادغبب رمي نأ
 تراش ول راكناللا دشأ هركتي ناك ىدادغبلا بيطخلالعل فصو وهو
 ىثاوغ اهباتثاو نامزلا امي لام نأ دعب ةزيرعلا هدادغب هيرت نأمايآلا
 ةئيدملا ةوق ىلإ ىسنرفلا حئاسلا هابتنا ءىراقلا ظحاليلو « ناثدحلا

 لدي امم , اهتيماحو اهراوسأو اهدنج ريدقت ىف هقيقدتو « ةيرحلا

 ثيح ىف ىونلا هب ىقلتو حطابالا هب ليست حيئاس درجت نكي مل هنأ ىلع
 .ىراقلا ظحال دقو ء ابتمواقم ةجردو دالبلا ةوقريسي ناك امبإو ءديرت

 ناك هنأ ىلع لدي ام ؛اهقاوسأو اهدراومو دلبلا ةراجتب هماهتها كاذك

 . لوألا همه ةراجتلا تناك اعر لب كلذب امتب»
 لامشلا امأفي اداكوأدادغب نعالقتسادق هبونجو قارعلا لامش ناكو

 نرقلالئاوأنمفعضت دادغب نيبوهنيب تاقالعلا تذخأ دقق .لصوملا
 لصوملاىلاوناكيف « هريخاوأ ىف عاطقنالا ىلإ تهنتا ىتح رشع, عباسلا
 لئابق تنخأو ءردن اميف الإ دادنب ىف ىلاولاب لصتنال !كوكرك ىف
 ةيالو تناكو . رمآلا رخآ اهيف رقتستس ىلا عضاوملا ىلإ لقتنت لامشلا
 عارن ةرثكل «اهيف لاوحالا بارطضاو ريخلا ةلقل ةريقف لصوملا
 ركب رايد ىلإ !هتارداصو اهرجاتم تذخأف ء ابيحاون ىف سانجألا
 فورعملا لصوملا ريرحلا ريدصت مدعنا ىتح ائيشف اعيش لقت بلحو
 دارك آلات اراغو راجنس نم ةيدب زيلاتأراغةيالولا تددبتر«(نيلسوملا)

 كلذ لءناعأو ,بوصلكنم ودبلالزاونو دارجلا تاراغ و , لالتلا نم
 رشع عباسلا نرقلا لالخ اهنوثش اولو نيذلا تاواشابلا فعض
 نم بناج ىلع اوناك ةيالولا لهأ نأدبي « نارمريملا ةبئر نم مهلجو
 دمج مهنم ابلغشف ةدع تابسانم ىف ةيوشايلا زكرم لش نم مهنكم ةردقلا

 (1) لر 8ر 29 ععدتعت 1طع و156: 5 هآ 1و عملعت
 نيب قارعا ف كسلا هلالحرا هينيرفات ماق دقو . قج ص ( ؟؟بمندنل : ةيزيلجمالا همجرتلا ١

 دوج العمل اس

 لصوملا لالقنما

 ديف



 ءرهمأا لاغتنأ

 بايسارفا

 لالحمضا ,دي

 ىلا ريلاد و

 سراف حا ماد

 سا مااا, سم

 ىحاوتلا تناكو : )م8 ةنس ىلع نوداقو ؛40/4ةنس اشاب ىنيزلاو نيمأ

 لئابقلا تاراغل ونيينسلاو زييعيششلاعارفلاببن ايرغو الامش لصوملا لت ىتلا
 ةلقتسم . ءانبلا ةطسوتمةنيدءىهو ةيدامعموقت كلذلامثىلإو . ةيدبتملا
 ضعب نم ةراجتلا قيرط لبع اهعوقو اهل نكم دقو , لالقتسالا ضعب
 موقت تناكىتلا ءلامشلاندمنمامه ريغو قجتسي وك كلذ ىفابلثمو « هاجلا

 نم اهلي امو ناتسدرك نيبو هنيبو سرافو قارعلا نْيب زجاح هبش
 . لامشلا ىف ةيدبتملا لئابقلا

 هجتتنأبهيفةريدجلا وحلا تناكدقف  ةرصبلا  بونجلا امأو

 ءالؤه لابقإ ةرثكو برعلا دالب نم ةرصبلا برق نآل , اذيرف اهاجتا
 ةلايبالاعقوم ناكو . كا رتآألا ةيئادع ةبجو هجتت ايف لويملا لعج اهلا
 ىوهىذلا ضيضحلا نعدعب أ والاحهفرأ املهأ لعحي نأب ًاريدج رحبلا ىلع
 نأب كلاذك اليفك ةلودلا نع امدعب ناكو ع هطسوو قارعلا لامش هيلا
 ةئيدملا تذخأ مث نمو ءابك التما ىلع رارصالا ىف كارتآلا دهزي
 دالبلا ةأارس نم ريمأ ةماعرب لالقتسالا نم ةبيرق لاح ىلا اهقيرط

 لعفيد يلا قاطممبصأو ع لاملابهتيالوةيرح ىرتشا ىذلا بايسارفإ وه

 كارناألاةطلسنع ةيالولا تجر كلذ بايسارفا لعفي ملولو . دي ريام
 برعلا نم دالبلا لهأ نيب محتسم ناك ءادعلا نال ؛ىرخأ ليبس نع

 ١( ةعاطالو ةبحصر خآلل قبطي ناك ام امهدحأ نأ ذإيةيكرتلا ةيماحلاو
 نأ عاطتساف«ماقم دالبلا لهأ دنع هلو «ىفرع لصأ نم بايسارفا ناكو
 اعوضخناطلسلل ظفح هلالقتسادعب لظدنكل و « مهب زيعي ادنج عمجم

 افيش هءاول دب ذخأو ع ةعاطلاب هيلا ثعبو ةبطخلا هل قبأف , اررهاظ

 , همامز ىف ةلخاد الكب رعلا طش ىحاون تحبصأ ىتح ائيش
 لالحش سراف جيلخ ىف ارهاظ ًاريغت تريغت دق لاوحألا تناكو
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 لإمام

 ذخأدق هوم انعيتت ىذلا لاغتربلا ناطاس ناكذإ , رشعسداسلا نرقلا

 ىلاوح نابسألا ةعاط ىف تاخد ابسفن لاغتريلا نآل « لالحمضالا ىف
 الاجر ةوسق تناكو « رشعسداسلا نرقلا رخا وأ نم ءادتبا اماع نيت
 مهتاعجونياهألا طخس مييلع تراثأ دق هرئارجو سرافجيلخ لهأ لع

 ةلقو مهاوق بارطضا نوحدلي اوداكي ملف ,رئاودلا مب نوصبرتي
 لاغتربلا نفس اوحراص 0 ممدالب نم تادادمالا نم ميلصي ام

 نع نوعنمي اوذخأو ءابهوجو ف هيئأروه مبن ريثك قلغأو عءادعلاب

 . ارهاظ اريثأت مهتراجتىف رثأ امم مرجاتم نييلاغتربلا

 « جيلخلا ومن تهجنا دق ىرخآلا ةيبوروآلا لودلا راظنأ تناكو

 11عمارت ىر ويت ولك علاد ردلالاثمأنممهت راح ضعب زيلجنالا لس رأ

 ثبلت ملو , ةيقارعلا ةريزجلاو جيلخلا لاوحأ اوملطتسيل 1:1ل. شنقو
 راوغأ نوربسيو ءىطاوشلا نوسوجي ابلسر تاسرأ نأ دنهلا ةكرش
 كوامنأكلذىلإ فضنلو ؛ نيح دعب نويدنل ولا لمف كللذكو , هايملا
 ىتح مهتوزجاني اولاز اف ع نيبلاغتربلا ىلع نيطخاس اوناك سراف
 اوذشأ مث ءرشع عباسلا نرقلا لوأ ف نيرحبلا رئازج نم مثوجرخأ
 لالتحاب نويلاغتربلا لجعف « رمره نم مهجارخشال ةدعلا نودعي

 مثدينم نمره جورخ دعب هوأشتأ دق سرفلا ناك ىذلا ديدجلا ءانيملا

 ذإ اليوط مدي ملسابع ردنب ىلع مهئاطلس نكلو « سابع ردنب وهو
 (1) . هودرتسيو هنع نييلاغتربلا اولحي نأ ١414 ةنس سرفلا عاطتسا

 نءفعضف نويلاغتربلاو ةصرفلا اوزبتنيل زيلجتالا لجع كلائه

 اهتتيفس ةيقرشلا دنهلا ةكرش تلسرأف , امفد ممل نوكلمي ال ممرمأ

 لوخدلا لواحت تذخأو ككَيَف اهيسارم تقلأف « سميج و ةايسملا

 ىلع هنم لوصحلل هانشلا نواسارب اهوبودتم أدب و « ريرحلا قوس ىف

 قافتاىلإ 07. ةنسدودح ىفامبنيب رمآلا ىهتناو ع ةراجتلاهذه راكتحا

 (1) ةمدوستموب رد, نع 2 02

 نولخدي رياجتالا
 جيبلخلا

 .نويدل وحلا

 ريلج الا نب برملا
 نييلاغت ريلاو



 ءاليتسالال وات سراه

 هرعإلا ىلع

 موا

 نيحلاكاذنمو 6 لاغتربلا نم اببصغو زيلجيالا ديب ريرحلا ةراجت لعج

 ذخأ مش زمره ةناكم ذخأت تد ىح روبظلاف كش ةيمهأ تأدب

 مشقلا اومجابف , ةيلاغتربلا ةراجتلا لقاعم اومجابيل ةدعلا نودعي زدلجيتالا

 تمجاهو 139 ةنسلئاوأن م ابسفنزمرهةمجابمل نودعتسي وذخأ رع

 ناكو . اهيلععنتماف اهنصح مجاب تذخأو, اهتلتحاف ةيسراف ةيماح دلبلا

 اولعجو ءزمرهىف اعتصم مهسفنآل اوأشنأو كاذذإ اولبقأدقز ويدنلو ملا

 نومجاب سرملاو زيلجنالا نودجي اوداكاش ع طقسمىف مهلابعأ ر كرم

 ةجابم ىف نيقيلحلا عم اوكرتشاف ,ممولدنولدي اوعراس ىتح نييلاغتربلا

 نوبراحتملا رسخ اليوط انمز لقعملا اذه لوحلاتقلا رمتسا و لاغتربلا

 ٠ كلذ بيسب ةمج ةراسخ

 جيلا ىلع سراف ناطلس ةدوعو نييلاغتربلا ناطلس لاوز نأ دبب

 ةراجتىفرثؤيىذلادليلا اذهىلإ هاشلاراظنأ تعلطتذإءةرصبلل ًاريخ نكي /

 نييلاغت ربلا قداصي كلذ ىلإ بايسارفإ ناكو « ًارهاظأر يثأت سابع ردن

 رربي ًايفاكايبس كلذ ناكف ع ةئاتسالا ناطلسل ةعاطلا ىلعيو معوأيو

 زاريش ىلاو ىلإ هرماوأ اذه ردصأ مث نمو « هاشلا رظنىف هيلع ءاضقلا

 لوخدلاو ةفيلخلا ةءاط علخ ىلع اهريمأ ماغرإو ةرصبلا ةمجابمب

 بايسارفاىنأف يهمس رب هتلمع كسي وهمسأب ةبطخلالعجي نأو «داشلا ةعاطوف

 دجنتساف . هبيدأتل ةلمح تلسرأ مث نمو ,'كلذ نم ,ىشيلهاشلابيجي نأ

 نع سرفلادرينأ نم نكمتاذهب و , مهنفسب هودجن أف نييلاغتربلاب بايسارف]
 ريبكلا بايسارفاىفوت ءانثألا كلتىفوءرتشش مهدي ىف تطةسنأ دعب نابق

 ىسرافلا موجها ةمواقمل دعتسي أدبف . اشاب لع هنبا ةرصبلا ىلع هفلخو

 أاشنأ دق ناك دالبلا كحب بايسارفإ لآ دبع لوط نأ ودبيو ء رظتمملا
 ةدجنل اهشياحأو ةرصبلا لهأ عرسأف ءآدوو ةلص نيلهآلا نيبو مبني
 هتاوقب اشاب لع مدقتو ءنوعلا دي نويلاغتربلا دمو ءاشاب ىلع

 ؛ روبعلا .رم عميعنيل ه.ادعأ بقرتي لعجو ,ابيفركسعو هتروقتلا ىلإ



 د |

 سرفلا دادت را وهو بيرغرمأب .ىجوفىّتح هب لطي مل راظتتالانكلو
 .ةدحاو ةصاصر قلطت نأ لبق ناديملا نم مهباحسناو مهباقعأ ىلع

 نم ةاجنلا ا تيتك نأ , ءادعصلا اهريمأو ةرصبلا تسفنت اذهبو

 نيهلا راصتتالا اذهل ناك دقو ٠ ىذأ لكب اهتددبت ىلا ةورغلا هذه

 اشاب ىلع حتم ىلإ اوعراسنق ءاملاجرو ةيئاهثعلاةلودلا دنع عقولا لمجأ

 كلذ نمو ء 8١٠ه ةنس ىف علخلا ناطلسلا هيلع علخو ةيوشابلا ةبتر
 طالب حبصأ ىتح راهدزالاو ةوقلا ىلا اهقيرط ةرصبلا تذخأ نيملا

 مايألا لخبت ملو )١(. نامزاللا فلاس ىف ديشرلا طالب عراضي اهريمأ

 ةمرلا ىلعلادبع خيشلا تلسرأف , ءىراطلا فراولا زعلا اذه ىنغتي رعاشب

 عضب ىبرعلا بدآلا دقعىلا فيضيو :عمسيو رصيي امف رعشلا لسري

 | صيخرلا زرخلا نم تابح
 «نييلاغترإلا ثارت زيلجتالاو نويدنل وحلا مساقت دقف جيلخلا ىف امأ

 اومرسيمل ممل مرعمكرتلاو سرفلا كرتشي ملوهنامعر اجت كلذ مرطاشو

 طقسم ىف اونصحتي نأ نويلاغتربلا لواحو ٠ بيصنب رحبلا ةراجت ىف

 نكلو« زمره ةداعتسال ةحلاص ةدع كانه اودعي نأو ,نامع ةمصاع
 مهجارخإو مهلع ءا_ضقلل زيلجنالاب داجنتسالاب اولجي سرفلا

 مهلقعم طقسف كيداسج نم مهتوق تعضعضت مث نهو ع طقسم نم

 اهسفن طققسم تءلسو ؛ 1547 ةنس ىلاو> ةينامع ةيماح دب ىف راح

 اليوط انمز كلذ دعب نومواقي نويلاغتربلا رمتساو ع ليلقب تالذ دعب

 ءاضقلل مهتجابم نع اوفكي مل نيينامعلاو زيلجتالاو سرفلا نكلو

 ماتخ ىف امامت سراف جيلخ نم باحسنالا ىلإ مهب ىهتلا امم « مهيلع

 . شع عباسلا  فكرقلا

 دعب سراف جيلخ ىف دنهلا ةكرش دعاس دتشي نأ ًايعيبط ناكو

 زاريشف هل نيعرفو سابعردنب ىف اعنصم تأشنأف « لاغتربلا ب احسنا
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 نويدنل ملا رزيلحتالا
 نييلاةتربلا نوثري

 دنهلا ةكرش
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 اذه نويدنلولا امبعساقو «ريرحلا ةراجت ىلع ترطيسو نابفصأو

 دو بسك مهيلع لبسف ع سيك أو نييلاغتربلا نم ربمأ اوباكو : حرلا

 فواخع كلذ راثأف , ةديدج تازايتما ىلع هئم اواصح اذهبو ءماشلا

 ةبجو هجتت مل نإ امهنيب رتفت تاقالعلا تأدبو ع مدسحو زيلجنالا
 . رشع عباسلا نرقلا لاوط دوعص ىفنييدنلو هللا مت رمتساو « ةيئادع

 «كللذ ءانثأ دادغب فثدح امب ةرصبلا رثأتت ملايلك ب ابسآلا هذحلا 0 نرته نيرمد

 تازايتمالا نوناق ديدجتب رثأتت ملو دادغب اواخد 6سرفلا اباخدي لف ردع خامل

 ,5 رهاظناطلسب اهعباقأ كت ترمتساو ع ١04١ ةنس ناطلسلا هحنمىذلا

 ىذأ نم ةمالسلا امل فكيام تاسايسلا نم ذختتو. اهرجاتم نم ردصتو

 ًايعرطب أ كلا لوطن كلو .نيبدنلوملاو أزيلجن الا وأ نيبلاغتربلاوأ سرفلا
 داجنتسا ل دياذه ىلع؛هاياعر ةلماعمف فسعلا نم ىث ىلإ لاق ربظي امف اشاب
 ةرسأ تناكو ,نرقلا كلذ فصتتمىلاوحدادخب ةموكحبةرصيلا راجت نم رفن

 لئابقلا ويشن اكو عةلابالا بارعانم ىوق دنسىل] دنتستال بايسارفا

 « ناطلسلاوةورثلانمدكردأ املاهنودس<و « فورظلاةديلو اهيف نوري

 تاواشابلا ةمه تبحجيا مث نمو « ابتعاط علخب مهثدحت مبسوفن تلعجف

 ىلاوج ةريغص ةلمح اشاب ىسوم ابيلا هجوف . اهدادرثسا ىلإ دادعب ىف

 مغر ةرهدزم ترمتسا ةنيدملا نكلو ؛ رشع عباسلا نرقلا فصتنم

 ءاخرلا اهداسو اًطاوحأ تشعتتاو « نرقلا كلذ رخاوأ ىلإ كلذ
 ب دادغيل هعصو انمدق ىذلا ملسس هيينرفات ىمنرفلا ةلاحرلا ابفصوو

 « ةييرغلا بوعشلا نم ريثكب هبايسأ ةرصبلا ريمأ لصو دقو و : هلوقب هزيراناعآراكرم
 ماظن ابيف عيشيو ةيرحلا ةنيدملادوستو ءابتيتأ ىن] ابيحرت دحين اذهلو
 ذخأيو ؛ ىذأ كلاني نأ نود ابعراوش ىفليللا لوطى رسلان م كنكمي
 ضعبو لفلفلا زيلجنالا ذخأي كلذكو  ماعلك اهنملباوتلا نويدنل وحلا
 رضحيو . قالطالا ىلع كانه مهل ةراجيت الف نويلاغتيلاامأو « راببلا
 ىفةلمجا ىلعو « عئاضبلا فونص ىتشو طوقيلقلاو جلبنلا اهيلا دونملا
 بلحو ريمزأو ةينيطنطسقلا نم : بوصو بدح لك نم راجت ةنيدملا



 ب عام

 ةدراولاةراجتلا اورتشيل ابيلانوابقي ءايكرت .احنأرئاسوةرهاقلاوقثمدو
 نمامنورتشي ىتلالامججا راغص روبظ ىلع اهنولم< كانه نمو . دنلا نم
 نيذلاكئلوأ امأ  اهوعيبيل كانهىلإ برعلا اببلجي ذإ - اضيأ كانه

 مثرجاتم نواقنيفروشأو ةريزجلاو دادغب ولصوملاو ركب رايدزمتوتأي
 غلبت ةرصبلا ىف بئارضلاو . ةقفتو ءانع كلذ مهفلكيف ةلجد هايم ىف
 تفطعزنم قلتام ابلاغ كنكلو ؛ةعاضبلا ةميقنم ةئاملافةسنخلا ىلاوح
 وحن الإ عفدت الف ةقفنلا ضعب نم كيفعيام كردبا لاجر وأ ريمآلا
 وحن ماعلا ىف بري ثيح ةردقلا نم ةرصبلا ريمأو . . ةئاملا ىف ةعبرأ
 ليخلاو لاملا : ةعبرأ ةماحلا هلد دراومو ء تابينجلا نم نييالملا ةثالث
 «(1) ةريخآألا هذه نم هتورث مظعم نك-لو « روقلاو لامخجاو

 ءارمأ نآل ٠ ليلق ريغ مدت ل لالقتسالا نم لاخلا هذه نأ ديب

 عم مهديأ نم ةرصبلا جورخ ىلع توكسلا اوقيطيل اوناك امدادغب
 ىو,تمبسوفن تأدبف . ةلذلا ةرفوو هاجلا عاستاو ءارثلا نم هيلع ىهام
 « دادغب ىلاوو اشاب نيسح !هريمأ نيب بد نأ عاذنلا ثبلي مو « ابيلا
 لاط تاضوافما,دبف « نابناجلالم ىّح اهدمأ لاطو برحلا تراطتساف
 ىلع بايسارفاةرسأ ىف دلبلاةموكح قبت نأ ىلع اريخ أىأرلارقتساو « اهرمأ

 ةعضاخ د إبلا مسبصت نأو ؛ هنبابايس| رفا لب اشاب نيسح ىمألاب م وةيالنأ

 . ابنت ارح نم هلةيزجلا مفدتو اهربانم ىلع همساب بطخيف ناطلسلل ايما

 ةمك احلا ةرسألا حلاصم مدطصت نأ ديالف . مودنال لاح كلتو
 نم امداصت دادنب تاواشاب قلخ نأ دبال وأ : ىلعاألا ناطلسلا ةحلصمب
 لعفلاب اذه عقو دقو . ةلمج بايسارفا لآ نم اوصلخي ىتح عونلا اذه

 براقأ دحأ ةنايخن دلبلا ناطلسلا دونج لتشدو ء ليلقي كلذ دعب
 ةرصبلا لالقتسا دوجولا نم ىحمبا اذهب و « ىح ىعسملا بايسارفا
 فصنلا رخاوأيف ءاوسب ءاوس ةلودلا ىحاون لكك ةلماخ ةبالو تداعو.

 تاءاسلب اماب مهتفنا نيحلا كلذ نمو . رشع عباسلا نرقلا نم ىتاثلا

 ٠ تاهاشلا ةسفانمو ةالولا فسعو كارتاللا
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 نوثواحكرتلا ءالو
 ءريصبلا ةداعتسا

 القتسا لع ,اضفلا



 سرا لالحصا

 قش اشان نسح

 ةيثارو ةموكح
 قارعلاب
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 «رشع نماثلا نرقلا لالخ ةديدج لماوعقاأرعلا خيرات ىلع تدج

 اديدج افييكتت هخيرات فيكتو لوخلا اذهنع هب جرخت تذخأ لماوع
 « نييضقنملا نينرقلا لالخ هنم اندبش امع ادج اريسي افالتخا فلتخم
 قارعلا خيرات رواحم نم اروح سرافو ايكرت نيب فالخلا لاز الف
 امتاو «. نيطالسلاو تاهاشلا نيب اصلاخ اعازن نآلا دعي مَ هتكلو

 نويوفصلا دمي ملو ءسورلاو نانفالاك ةديدج رصانع هيف تلخد

 ,مبضعب ددج ماكح ميل لحامتاو سراف ىف نأشلا باحصأ مث
 ءادعالا ارجاهو تعضعضت سراف نآل , راشفا سرف موضعبيو ناففأ

 الو ارش اهتيحان نم نوشخم هل آو قارعلا دعي لف . ةيحان لك ل“

 هلاوحأ تأدبف قارعلا نوئش دوسي ءاخرلا ذخأ اذهلو , اريثات
 ىلإ افرصنم هماكح دبج دصي ملف ءىش حاون 1م نسحت
 اوفرصني نأ مهناكمإ ىف حبصأ امنإو , مثرش ءاقتاوسرفلا ةزجانم
 تأده كلذك . ةءانعلا ضعب اهب اونعي سرأو مهتالو نوئشل
 ,حافكلا لوط ةرصبلا تنمأت انيح سراف جيلخ ىف لاوحالا
 فينعلا عازنلا تاونسفف اهتافام ضعب كردتست تذخأو , عارصلاو
 ةلدججلا ىلعو .زيلجمالاو لاغتربلاو نييدنلوملاو سرفلاو كدتلا نيب
 نرقلانءىلواألا تاونسلا لالخ .ىئثلا ضعب قارعلا لاوحأ تنأمطا

 . البلا ريخ لمعلاو حالصالا باب حتفناو ء رشع عسانلا
 اوتفتلا تاواشابلا الف متي مل حالصالا كلذ نم ًائيش نأ ديب

 ذمخاإلا ةصرفلا اوزبتتا دالبلا لهأ الو , مهتيالو نوئش حالصال
 عاطتسا ىت>,دالبلا ىف مبمادقأ تيبثتبن ولوآلا لغش امناو , مرطقديب
 مل يحب هترسآو هئانبأ ىف دالبلاديلاقم لعجي نأ  اهشاب نسح- ممدحأ
 نرقلا .فصتتم ىلإ رشع .نماثلا نرقلا لئاوأ نم مهنع ةيالولا جرخت
 لظ ذإ ©) اشاب دواد ةيالو ىلإ اشاب نسح ةيالو نم ىأ رشع عساتلا

 (1) آمدوما عوز 0م, لن 2, 8
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 امأو . ابعايتاوةرسألامدخ نمنيبرقملا ىلإ لقتت امن سح براقأ ى كسلا
 ىلع ءاليتسالل عراصتت و برقحت مهلئابق تذخأدقف -نولهألا_ نورتبآلا
 ةزيوحةراما عم ليوطعارص ىفمالونب لخدف ؛ دالبلا فعقا وملا نسحأ

 قارعلاو سراف نيب نواقنتي سابلبو فج ونب ذخأو ؛ ممل ةرواجلا

 تاورغ ةريزجلا طسو لئابق تعورو « ىمأ ىلع نورقتسي ال

 نم ىربكلا لئابقلا تراثو ءءارحصلا ىف ممتاوخإ نم تاراغو
 وأ قارعلا لمخاد رومألا نكست ملاذهيو قفتنملاو رمش لاثمأ

 لظف , هيحاون حالصال لمعلا نم نكمي ىذلا نوكسلا هدودح ىلع
 ابقي رط ىف تناك ل ئابقلا نأ ظحالت اننأ ريغ . هقفارم لمشي لامهالا

 نم اينكمي ىذلا رارقتسالا اذه : دالبلا ىحاون ىف رارقتسالا ىلإ

 ىف تناك امبإ قفتملا ةروق ع ةعارزلاو ىرلا نوئشب ةيانعلا

 نأ ىلع لدي امم ؛تارفلا رئازج ىف ةعارزلا قح ىلع اعازن اهساسأ

 ةيكلم ىف قحلا ابسفنل ىرتو ةعارزلا ىلع صرحت تأدب لئابقلا هذه
 . اهلهأو دالبلاب اةقالعال ةيزاغابسفن ريتعت دعتملو ءضرأن م اهديبام

 -اشاب نسمح  ىلو ألا تاونسلاهذهىفدالبلا لماعن أ كل ذك ظ ح النو

 «دالبلا ريخ هيف امل اريثك لمع هنأو ءرادتقالا نم ريثك ىلع الجر ناك

 نأ لع صرحو , عرتلا ضعب رفح رارقتسالا ىليع لئئابقلا ناعأ دقف
 كلذك لواحي ملو  ةعيشلا وأ ةئسلا نم دحألل ىنيدلا روعشلا سميال
 ًايعببط ًاريس هتياعر ىف ريسف قارعلا رومأ تلظف ,ناطاسلا بع جرخم نأ

 . ريخلاب ابلهأو دالبلا لع داع

 نأ سراف ثداوحببلت مل ذإ .هدمأ لطيمل نوكسلا اذه نأ ريغ

 ىتحقارعلاماكح ماهتها تفلتست تذخأو ؛ اليقث الظقارعلا لع تقلأ

 تداعف تراث نأ برحلا ثبلث مل مث « ةلمج دالبلا نوئش نع مهتلغش

 ةيب_ءلا لئابقلا هروث

 شاب ءلرايج



 ناتسامسأ ةعت
 ناخ دوم

 ناممال دا برك

 كلرتلاو

 هاما

 اذهبو اب ورحوسرافنوكشىف قارعلا قرغو ةميدقلا اهتريسرومألا
 . رارقتسالاو ءودهلا نم ةريصقلا ةصرفلا هذه قارعلا ىلع تعطق

 لابج ىف ماق رشع نماثلا نرقلا رم ةثلاثلا ةرشعلا لالخ ىف

 قزمي نأ عاطتساو سراف مجاهو ناخ دوم فورعملا ميتافلا ناتسنانفأ
 « ةيحان لكف ىوذصلا تيبلا تتشيو دالبلا محبو نيبوفصلا شوج

 الوحامو سراف مكحت تلظ ىلا ةرسالاهذه دوجولا نم تلاز اذب-و

 ةيحان لك نم تاوزغلل سراف باب متفناو « فصنو نورق ةثالث

 نيب عارصلا أدبو : اهنومسقتيو ابضرأ ىف نومدقتي اهتريج ذخأم
 لامشلا تايالو ىلع مبسفنأ سرفلاو ناغفآلاو كارتألاو سورلا

 لوتساو , قارعلل ةمخاتملا برغلا تايالوو ع ناتسغادو ايجروج ىف

 نالدراو هاش نامرك لثم قارعلل ةرواجملا تايالولا ىلع كارثألا

 ناغفالا نيب ةعقاو برمحلا نأ ًالج ربظو ء ناذمهو ناتسرولو

 تايالولا هذه لع . كارتالاو

 سراف ضرأ ىلع ةيكرتلاو ةيناغفألا ىوقلا نيب عارصلا رمتسا

 ةيسايسلاةياعدلا نونف نم اكلمام لك هيف نايناجلا ل معتسا ع اليوطانامز

 «ةسايسلان وعشىف ةبيطةردق ىتاذفآلا ناخفرشأ هيفربظأو « ةينيدلاو
 ماق ء قاطنلاةعساو ةياعد ةلودلل نيعباتلا دارك آلا لئابق نيبثبي لعجف

 ىلإ مهنم ربك الا بناجلا زايحناب ىبتنا اسم نيبنسلا ءاملعلا نم رفن ا«
 اراصتنا كارتألا لعهراصتتا كلذ ةجينن تناكو ؛ ج .رحلا ةعاس هبئاج

 سوفن نم هل نكم امب « مهاراسأ نم هدي ىف عقو نم لكس وفعلا هبقعأ
 تلعج ةدهاعمب نيبناجلا نيب سماأللا ىبتتاو . هسفن قارعلاف ةئسلا لهأ

 هاش نامركو ناذمه تحبصأف نانفآلاو كرتلا نيب ةمسق سراف
 ىلع ًاريمأ ناخ فرشأ حبصأو « ناطلسلا ةصح ناتسرولو نالدراو
 ..ءالولاب ناطلسلا صتخم نأ ىلع سراف دالب نم قيام
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 ىحاون تأدبو ,لاخلا هذه ىلع ةماقالا اوقيطي مل سرفلا نأ ديب

 نم نيبصاغلا درطو بناجألا ةقبر نم صلختلا ىف ةبغرلاب جعن سراف
 ناغفآلاو كارنآلا فلاحن لع ىضقني دكي لف ؛ءاوسلا ع برغلاو قرشلا

 « هاجلاو دنجلاب ىعسي لجر دلبلا ىصقأ نم لبقأ ىتح ليوط نامز
 بوذجلا وحن هريسمو ناسارخ ىف ىلوق ردان روبظب نابصاخلا عماستو
 داعأو « نانفألا ىوق تنشف هعومجب ردان مدقت . هدالب ءادعأ قليل

 ديب ىلا تايالولا صلختسيل برغلا ىلإ هجيا مث ء نييوفصلا ناطلس
 ىلع مهماغرا نم ىمآلا رخآ نكمت ىتح مهبلاغي لزي لف « كارتآلا

 ىلا اوداعو سراف ضرأ نم هوبصغ اوناكام لك اودرف « باحسنالا
 . ؤا/عو ةنم ابو مهني تناك ىلا دودحلا

 قارعلا لاح انل روصي ناغفآلاو كرتلا نيب فيتعلا عارصلا اذه

 « رشع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ىأ ةنتملا ثتاونس لالخ

 ةالولا بناج نم لامهالا لك تامهأ هنوئشو هحلاصم نأ انل دكؤيو

 ىبتت أ دعب قارعلاىف اه.راجمىلا رومآألا دوعت نأ ىجرب ناكدقو

 فورص نكلو اهباحصأىلا دالبلا تداعو سراف ضرأ ىلع عارصلا

 اهتدوعو ديدجن م سرافضوبن نأ ذإ « كلذ قارعلا ىلع تبأ مايألا
 كرتلاو سرفلا نيب عاذنلا ةدوع هانعم ناك هاش ردان دي ىلع ةوقلا ىلإ

 ىحضم انابرقن وكت نأدالبلاهذه لبع بتك امنأك « قارعلا ضرأ ىلع

 نانئمطالاو ءودهلا دالبلل نبأ ذإ . نامزألا هذه ىف تالاحلا ىأ ىلع

 رارصالا رصيىلوق ردان مادام مدالب قفارمب ةيانعلا نم ابلهأ نكي ىذلا

 ءايلوالا روبق ةرايزل ءاش اكابجلي قارعلا باوبأ هل مدتفت نأ ىلع هلك
 نم اوكلمام اوقفنينأ نورطضم مهنأ «ءالبركو فجالافنيحاصلاو

 «ميتيالو نع هدرو دينعلا ىسرافلا اذه ءاقلل دادعتسالا ىف لامو كبج

 ةقاط اهب زواجي ىتح ةدعلا ىف ديتحي نأ اًقيلخ ناكدالبلا مكاح نا لب

 دالبلا حايتجال بهأتي ناكا ردان نإ ليق ىتلا ةارغلا عفديل هسفن قارعلا

 ىلوق رماث

 برخلا .اثأ قارملا

 قارعلا دبي ردا



 قارعلا وؤه ردات

 ىأدعل راصح

 ةنس هذهأعم

 سرقلا نيب لا
 كارتألاو

 ةنوزوتي دويروأالا

 برحلاةصرق
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 رطقلا اذه ىف ريخلا نم قبب اذامو ٠ لتاقم فلأ ةئام سأر ىلع ابيف

 هلاتقلاو برحلل دادعتسالالوطو ةرركتملاتاوزغلا هذه دعب نيكسملا

 دادزتو هيحاون نم ريثكلا دسفيو ةيداصتقالا هلاح طحن: نأ دبال

 تاوئس برغل ا وزلابدالبلا ددجل ردان رمتسا دقل : ءوس هيفلاوحالا

 ءالب هنم اماصأ اديدش اراصح دادتب رصاحو لعفلاب مدقتو ع ةليوط

 خيطبلا لاسراب مهنم رخسيو ابلهأ عيجي راوسالا ىلع ثيلو « غلاب
 « هدي ىف طقست دلبلا تداك ىتح شطعلاودبجلا تارمغ ىف مو مييلا

 نامثعب فورعملا ىكرتلا دئاقلا ىدي ىلع ةمالسلا اهل تبتك نأ ال ول

 نييةداع نوكيا هللخت « ردان عم ليوط عارصدعإ -جرعألا 5 ىأ لبط

 ةداقلا هل برطي كحضم ثباعتو كف رك انت نم نييلسملا نيبراحتملا

 رماألا رخآ قارعلا نعردان فرصناو ء دالبلالهأودنجلا توم نيح ىف

 نوي راشكنالا ابيف ليا ايوس تاعاس عست تماد ةيماح ةكرعم دعإ

 لامشلا نئادم ىلع اليقث افيض لحيل دادغب نع فرصنا «ءابيط ءالب

 ةعزه اهيف كارتآلا مزبيلو « اهلا امو هاجنجو ناقيراو سيلفتك

 لربك هللا دبع ممدئاق اهيف تومي ةقحاس
 تاعزانملاو بورحلافف  هبونجوهلامش  هلكقارعلا قرف اذكهو

 ربوتك !نهرشءعباسلاىفالا عازنلا مسحيمل و ءاليوطان امز تابارطضالاو

 ىلإ نيبناجلا نمالك تداعاو ةديقعلا لك اشمابيف تلح ةدهاعم 1م ةنس

 ق.ىثلك اهيفدشف ,عارصلاو برحلا نماماعءرشعةثالث دعب لوألا هدؤدح
 ةيحاذ نم ةعرسم لقتتت تذخأف لئئابقلا بارطضالا لعشو قارعلا

 نم اعستم دا ىلاولا داكيال لالقتسا هبش ىف تشاعو « ىرخأل

 ةصرف لقالقلاو بورحلا كلت تناكو . ةعاطلا ىلإ اهدريل تقولا

 ةرصبلا ىف ومنت اهلامعأو اههلاصم تذخاف « ةيبوروآلا ىوقلل ةبيط
 ةرات سرفلاو ةران ناغفآلا برح اهنع لذش ىف اشابلاو ارطخ اوم

 ةرصبلا ضرأ ىف تبثت ةقرشلا دنهلا ةكرش مادقا تذخأف , ىرخأ



 سس ميول

 ةمئاد ةسسؤم ةرصبلا ف ابعنصم حبصأو دالبلا ىحاون ىف اهلاع دكرتو
 ىف , ماكحلا تاءاسمو وجلا ةءادرزمنوساقي اًطاجر ناكامو مغرم

 نم تايفولا نم ةيلاع ةيسن ةكرشلا مني رات ركاذي تاونسلا هذه

 ةجينن تتبث ةكرشلا مدق نأ كلذك دكؤ ي هنكلو ؛ قارعلا ىف اهيفظوم

 ةيسايسلا دالبلا نوئش ىف نولخدتي اهلامعذخأو ءداجلاوريصلا كللذل

 + 1978و 11/89 تاوئس ىف ثدح 5 قيرق ىلع اقيرذ نورصانيو

 ىلإ رارمتسالا نم مبنكماشاءتنا نييدنلوملا عنصم شعتنا كلذكو

 . )الدو ةنس

 لاصفتاوداليلاةدحو ككفت ىلإةلالا هذه ىدؤت نأ ايعيبط ناكو

 ملاقألا ىف سأبلا ىوذ س رفن كلذل نوعاسلا ناك دقو , اهئارجأ

 لآ لقتسا فيك ائيأر دقو « لئابقلا ءاسؤر نم ةفئاطو ىحاونلاو

 روبظ تدبش ةرتفلا هذه نأ فرعن نأ ىقبو « ةرصبلاب بايسارفأ
 لالقتسالا' نم ابنكمتو هرومأب اهداديتساو لصوملا ىف ليلجلا ةرسأ

 ثروي نأ عاطتسا ىذلا « ( 1. ) اشأب نسح ابئشنم دوبحت هب

 ىّتح لصوملا ةيالو نوثراوتي ةرسآلا دارفأ ىضمو ؛ هءانبأ هتبالو

 ةيالوو دادغب ننب ةلصلا تعطقنا كلذك . رشع عساتلا نرقلا فصتنم

 اشابركبو اشاب ةناتخ نايوقلا اهايلاو عاطتسا ذإ , قرشلالامشلا ىفناباب
 ةموكسلاب ابلصت تناك 4 بايسالا اعطقيو اهنوئشب القتسي نأ

 .٠ ةيزكرملا

 مهي راثو ؛ قارعلا ف رمظي كيلامملا ناطلس أدين رقلا اذهرخاوأ فو

 ىلإ ميليسب هبشلا ديدش هيف ناطاسلاو ةوقلا ىلإ مومسو رطقلا اذه ىف

 آمردتو امد قآ رعلا ىف ممرمأ أدب دقف , رصم ىف روبظلاو ةوقلا

 نوبري و ؛ ايجروجو سيلفت نم ًاراغص مهبق وي ناك ب رصقلا ىفالامعو

 فئاظو ضعب مهيلإ لكوت مث . ةرهاظ ةيانعب تاركسعملا وأ طالبلا ىف

 لصوملا ف ليلحلا ةرس

 كيلاملا روبط هدب
 سكرم ا



 لوأ اثاءناملس

 قارملا كيئام

 د “جواس

 ىريكلا فئاظولا ىلإ ميقيرطنوذخأ, مث نمو , ةموكحلاو رصقلا
 صالخالا نمذودبي اوناكامو بهاومو رادتقا نم مهناكام لضقب

 ملو « مهددع رثك مايألا رم ىلعو « لمعلل دادعتسالا نسحو عهتداسل
 ماكحلاو لاعلا رابك مهيلع لبقأ لب هسفن اشابلا ىلع مهما دختسا رصتقي

 ,ماكسجلاو تاوشابلا ذخأو ؛ ايبط ًاددع مهنم مضل دادغب تراص ىتح

 «ةرادالا ىحاونو مهن وب ىف ةماحلا فئاظولاب مبيلإنودهعيو مهيف نوقثي

 ةالولا دعاس اوحبصأ كلذبو ع هتنبا هكولم جوزي مهضعب ناك لي

 ةطلسلاب راثئتسالا ىلإ مهسوفن تعلطتو  اهكحو دالبلاةرادإ ف نممألا

 ىلا لييسلا روصت انيلع لبسي انه نمو . افعض ةالولا دكرم داز املك

 اوناك اك "نم وك وأ سكرجلا وأ ) جركلا ءالؤه اهب لضصو
 ااشاب دمحأ مايأ رخاوأ ىفف .هسفن ةيالولا بصنم ىلإ ( ةيكرتلابنومسي
 انوئش ىف اظوحلم اقوفت ىدب وربظي كيلاملا ءالوه دحأ أدب

 ىلع دتشاو ع هسفن اشابلا لي ىذلا ةيبكلا بصنم ىلوتق ءةرادالاو

 « مهتقث هيف اوعضووسانلا هبحأ ىتح ناطلسلا ىلع نيجراخلاو ودبلا

 اطخ مث نمو , ماه هليدع هنثبا اهشاب دمحأ هجوز هدعاس دتشا املو

 ىلعو ؛ 4/١م ةنس ىلاوح اشاب دمسأ توم دعب ةيالولا بصنم ىلإ
 ىلإ نايلس لقنب عراسو  نيبعتلا اذه رقي مل ناطاسلا نأ نم مغرلا

 كارتالا دنج نم بيف نمو دالبلا لهأ لظ  ليلق دمب ئَبَسَأ ةيالو
 رقي نأ عيطتسي ناك ىذلا ديحولا لجرلا ىلإ مرظن هيلا نورظني
 نوبغشيو ديدجلا مبمك احب نوروثي اوءدبف « مهنيي نمآلاو لدعلا

 ىنذلا امشاب نايلسل ملستلا ىلإ رمآلا رخآ ارطضم هسفن دجو ىتح هيلع
 ثبليهلو  ناطلسلا نذانود رفاظلال وخد دادغب لخدو هنضا نم داع

 . كيلامملا نم قارعلا ماكح لوأ حبصأف هتييعت رقأ نأ ناطلسلا

 هتبالو نوعش ىف هلك هتقو قفئأو عةردقو امزح اشاب ناملس ربظأ

 ««ليل وبأ» بقل هبلع قلطأ ىتح اهبحاونىف ليللاب سسعلا نم رثكأو



 دا“ ن]ادل

 ةيكرتلا ةموكمحلا ىرثلو انئأ ىتح هتيالو ىف دالبلا نوئش تماقتساو
 صرفلل ازاهم ايوق ارهامالجر ناك دقف ع همايأ ىلع ابجوأ ىفقارعلا ىف

 رادتقاب اموكثفرصيو دالبلا كح رمتساو«(١) دالباانودشب اريمخ

 دقفع مظع.ىش ناطلسلا نم ماههلي دعهتجوزل ناكو . اماعرشعىثث ا ىدم

 ديرتامرمآلا نم ىتأتو ماكحلا ديكتو ةرادالا نوئش ف لخدتت تناك

 فئارطامل تناكو « اهريغو دادغب ف سانلا بجع تراثأ ةرهاظ ةأرحي

 نيسابلاو اهتاعبات نم ةمظننم ةأيه اهنيوكتك ةبارغ نم وات ال
 هذه هلامعا رثت مل ثيح ةرابملا نملجرلان اكو ١ ري را نمةنيعمتاراش

 نظلا نسح ىلع رمآألا فرصي لظف « ةنيطنطسقلا ىف دقحلاو طخسلا

 همايأ تايريشأى ناطلسلا ريدقت قحتسا دق لب , ىلاعلا بابلانم ءالولاو

 مغرلا ىلع اذه ءورفلا نم ةينس ةعلخ هيلا تلسرأ ذا عوالو# ةنس ىأ

 ءاعدالا متاد ناك هنأ ذإ الام ةفالخلا زكرم ىلا لسري نكي مل هنأ نم

 . هتيالو هلغتام لع ىفضت هتاقفن و هئالمح نأب
 فئاظو ىف كيلاملا جركلا مادختسا دادزا ىليل ىنأ ةموركح ىفو

 فئاظولا رابكل مدادعاو مبميلعتىلاةيانعلا تهجتاو « دادغبب ةموكسحلا

 اظنتم ابيردت تبرد جركلا نايف نم ةأيه ناهلس أشنأ . لاعألاو
 بوك روةباتكلاوةءارقلا نوعي اوناكف « ةرادالاو برحلا نوكش

 بصانمل مبلهؤتىتلا ىل كير جلاةبترم ىلا نوقري مثنمو «ةحابسلاو ليخلا

 فئاظو لك جارك الابلغشي نأ ليل وبأ ءاطتسا اذهب و « دنجلا قرف ةدايق

 أدبو ؛ ميسفتأ نييدادنبلاو كارتاألا طاشن لش امم ءةرادآلاو شيبجلا
 بصانملا تايربك رصق ليل ابأ نال« نيبئاجلا نيبدتشي ءادعلاو دساحتلا
 عضخم نأ لجرلا عاطتسا ةديدجلا ةئيهلا هذببو :كيلامملا ءالؤه ىلع
 دنع دالبلا كرتو « لامشلا تايالو ىلا نيرحبلا رئازج نم اباك دالبلا
 ءودطا نم ةبيط لاح ىلع 9+١ ةنس وبام نم رشع عبارلا ف هلوم

 (1) ]مدوماووعب رجم 18 6 2١0

 منام هيد

 يم راثكتسالا

 دف كيلاملا سكرجلا
 قارعلا



 نحوي ةيلعلا ةونلا
 كيال اناطا م ةعيح

 لمعلا نويديك ارئالا

 كيلاملا وع .اضقلل

 اشاب ىفطصم

 ا قالا

 نوبهريو هنوشخي اوناك سرفلا نم هناريج نأ لب , ءاخرلاو دحوتلاو

 مموحن هلفاحج ريسي وأ مهب مهي نأ ةماخعةييطلااي ادحلاب هيلا نوير قتيوهبناج

 ىذلا لالقتسالا نم لاحلا هذه قيطتل تناكام ةلودلا نأدب

 نوفوختي اوناك الاجر نآل , قارعلا كح ىف كيلامملا هب عتمتي

 « مهتايالو ىف اونسحأو ةعاطلا ىلع اوماقأ نو ءايوقألا ماكحلا

 مهدارفنا نآل ,لاملا لذبالو رادنقالا الو داهتجالا مهل عفشيال

 نكي مل قارعلا ىف كيلامملا كح نإ مثءهدحو ةمبرج دعي رمآلا
 ,هلاومأ نم ابيلا لسرب ناك امم ةلودلا مرح هنآل ؛ اصلاخ اريخ

 افقو ةموكحلا لعجوفئاظولا م كلذك كارتاللاو دالبلا لهأمرحو

 « مويف اموي ءاذيالاي ىسانلا ىلع دتشت تناكىنلا ةبيرغلاةفئاطلا هذهلع

 بورحلا ىف هلك مهدبج أوقفنأ كيلاملا نم قارعلا ماكح نأ ىلا اذه

 ىلا امتاو ةازغوأ بناجأ ىلإ هجوت' مهتابرض لك نكت ملو « تاراغلاو

 قفتنملا لئابق تساق اشاب رمعو ليل ىلأ مكح ىفف دالبلا لهأ نم لئابق

 مايتم !نمىقب اذاوءامتالمح وامور حس ىشتاليونابابلاوداركالاو
 ابنم دالبلل ةدئافال تاروانم ىف فرصنا دقف كلذ دعب .ىق كيلامملا

 ىحاون تلعجف , متاه هليدع هجوزو هئافلخ نيبوأ كيلاعوىليل ىأنيب

 ةينيطنطسقلا ىلا ءاجرلا هجوتتو مييلع طخسلاب كرحتت دال سلا

 فئاوط لالذا هانعم ناك محلا ىف ممرارمتسا نآل , مهيلع ءاضقلل

 ىلا ةلودلا لاجرل اعفاد اذه ناكف , اهريخي راثتتسالاو ابلكو دالبلا

 . مييلع ءاضقلل لمعلاب ليجعتلا

 ال ليل ىفأ مايأ قارعلا نوئش نع اولغش دق كارتآلا ناكاذاو

 دعب لغاشملاهذهنماوغرفدقف :نييوسمنلا وأ سورلا برحنم مهءزح
 نأ مهتعاطتسا ىف حبصأو ااا ةنس ىجراتيكك كشتك ةدهاعم

 اولجف ؛ قارعلا ىف كيلامملا لالقتسا ىلع ءاضقلل لمعلا ىف اوعرشي



 م ١ 5-5

 روزره ىلاوو ةنرملا ىلاو اشاب ئطصم اهدوقي قارعلاىلا ةلحر ييسقب
 نم هب لزن الل ليل ىنأ نم مقتثيل لصوملا بحاص ىليلجلا نايلسو
 رايد ىلاو ليوطلا اشاب هللا دبع كلدك ميحصو عهدي ىلع ىذالا

 شاب 0 ا م
 لثتمبالا اوعقوت مهنأل اهلك تاوقلا هذه مبعم اوذحأ امثإو .

 « نابصعلا ىلإ لام اذإ ةوقلاب هوذخأيل اودعتساف ناطلسلا 00 رمع
 لاثتمالاب لجع هبل انايصع ىوتي ناك ام لجرلا بنأ بلاغلاو

 عاطتسا امب ًادوزم ركب رايد ىلإ هقيرط ىف ةئيدملا نم جرخنو رمآلل

 نيهلا ملستلا اذه هضري مل اشاب قطصم نكلو .لاومآلا نم هلمح

 هرطضاو ةرغ ىلع رمع ركسعم مجابف ٠ ءآرك ذالو ًارفن هبسكيال ىذلا

 « ءىسلا ناودعلا اذه ىف بيسلا :ىرديال وهو ؛ برهلاب عارسالا ىلإ
 هقنع تقدف هناصح ىلع نم عقوف هسفن نع هتلمذأ ةأجافملا نأ ودبيو

 ىتح دادغب لخدي دكي مل هسفن قطصم نأ رمآلا بيرغ نمو . تامو.
 عيياسألا هذه ىف ثبعلاو وبللا ىلإ فرصناو ء هلجأ نم ىتأ امع لغش

 قوشب هاعسم ةجينن ايف نورظنتي ةيئيطنطسقلا ىف رمأآلا ولوأ ناك ىلا
 هلزعب اواجع ىتح هعييضتو هتبع رابخأ مييلإ ىهتلا دكت للف ء ديد
 موءدادغب وحن مدقتف « قارعلا نوئش ةيهان وك ىلاو اشاب ىدبع ةيلوتو

 دي ىلع هفتح قل ثيح اعرسم اشاب فطصم همامأ رف ىتح اهبراقي دكي
 ابقيرطق هسأر تن اكىتح عيباسأ الإ ىهامو . ركب رايدىفناطلسلا لاجر
 نم رومألا صلختسي نأ اشاب ىدبع لواح دقو . ةيئيطنطسقلا لإ

 شاب هللا ديعسكيلامملا .ال وه دح أن اكذإ ؛عطتسي لف كيلاملا اياقب

 «هيدي نيب ةطلسلا مامز عمجمي نأ بارطضالا تاونس ىف عاطتسادق

 يقرأ اذهو © قارعلا ةيالو ىف هنييعت ىلإ ناطلسلا رطضا ام

 نكلو دالبلا هذه ةموكح ىف كيلامملا رارقا ىلع ىرخأأ ةرم ناطلسلا

 افا يدع



 قارملا لالقتسا

 ةردلا نع

 د "ه6

 امم بيلاسالا ىتشب قارعلا ةالول ديكلا نع كلذ دعب اوفكي مل هلاجر

 هتاروانمىلإ اهدبج_ةرصوتاعزانملاو بورحلا ىف ابك دالبلا قرغأ

 وحن وطخت تلعجو املاوحأ تداسف « ابيف ءانغ الو اهءارو ريخال

 ديعت مل قرفتلاو بارطضالاو ءوسلا نم لاح ىف مشع عساتلا نرقلا

 . ىطسولا روصعلا ف ىضوفلا مايأ كلحأ ىف ابيلع

 قف « كاذ ذإ ةلودلا تايالو نيب اعدب قارعلا لاح نكي لو« أذه

 ملو , اهدشأ ىلع ماشلا ىف ةنراوملاو زوردلا تاعزانم تناك نيحلا اذه

 «ناقلبلا ىحاوتو «ناروحو نانبل لابج ىلع ناطلس ىأ ةلودلل نك
 افادلموايشالوو سوريبألا ىف تداكوأ تمدعنا دق ابتطلس تناكو

 دوسالا ليجلا ىف دتشتو ومنت تذخأ دق ةروثلا روذب تناكو

 نييباهولاو اكع ىف رازجلا ةرسأو رصم كيلام عم لاجلا ناك كلذكو

 ةلودلا تايالو نم هريغك ناك قارعلا نأ ىأ ء برعلا دالب ىف

 نوويهيام لع سكرجلا هكيلام هرومأ فرصي, ابنع لالقتسا هبش ىف

 باصملا ومنل ةمئالملا لك ةمئ الم لاحلا هذه تناكدقو . نوديريو

 اهتراجت تعسقاو دئهلا ةكرش ةلاكو دعاس دتشاف قارعلا ىف ةيبنجألا

 ةيلصتق ىلإ ةرصبلا ىف ارتلجا ةلاكو تلوحتو « نداعملاو فوصلا ىف

 قاوسأ ىلع نولوتسيو مهلاحر نوطح نويلاطيا راجت ذخأو ع ةيمسو
 ةعاط نع ابجورخو , ةيزكرملا ةموكحلا فعض ناك دقو . دالبلا

 لاجرثدحتف, العف ةعاطلا ابعطوابنعىحا والا قرفتىلا ايدومناطلسلا

 ىلع نيبب هروأألل ازفاحاذه ناكو , ابيلع ةروثلابلئابقلاويشو ملاقألا

 نيحلا كلذنف : ةيراجنلا اهنوئش نم ممل انكمودالبلا ىحاون ىقلخدتلا
 نم ةدافتسالالواحتو قارعلا وحك تفتلت ةيبوروألا تاسايسلاتأدب

 هي رهن نآل « هيلعزيلجيالاةرطيسةركف نيحلا كلذ ىف تأشنامب روءهفورظ

 ضيباألا رحبلا لييس نع دنبلل ًاحاص ًايئام ًاقيرط نان وكي اناكنيميظعلا

 ادب دق ناك ىزيلجنالا لوطسألا نال ضرفلا اذه مصي امتإو « ماشلاو



 عه

 رارجلاو زياجنالا نيب تاقالعلاتناكو « نيحلا كلذ ىف اكع ةيمهأ نيبقي
 ٠ رشع نماثلا نرقلا نم ةريخآللا تاونسلا ىف دوعصلا ىف ةذخآ

 لدعلا نم سيلف , مبقح قارعلاكيلام طمغن نأ ىغبنيال انثأ ديب

  قارعلاكيلاممىأ  مهنأل ءالثئمرصمكيلام ىلإ مهنرقننأ.ىث ىف
 ةسأس ىلع ةردقلاو رصيتلا نسحو بيطلا قلخلا نم ريثك ىلع اوناك

 نم مغرلا ىلعف , محلا نوئشش ىلإ تافتلالا ف صالخالاو رومآلا

 ةعاط نع جورخلل كيلامملا ءالؤمل ةيئاوم تناك ف ورظلا لكذأ
 اوعطقي ملو ةعاطلا ىلع مبنم نو ريثكلا لظ دقف , ةحارص ةلودلا

 علخيو » ٠ ادج ةليلق تابسانم ىف الإ اشابلا لامع اودرطي وأ ةبطخلا
 ترمتسا لب «تاقوآلا نم تقو ىف ناطلسلا ةعاط كيلامملا تاوشا

 تالسارملاو ةكسلاوةبطخلا ى مهتاءالو ىف اهي افرتعم ناطلسلا ةعاط
 نالعاناكمايشالا هذه ىف ءةمظتتملا ريغ ةواثاللاو ةليلقلا اءادملاو ةمادلا
 دنج ريسم نمثدحص ناك اميف ربظي ءالولا اذهناك كل ذكو عامان ةعاطلا
 ةيحانلا هذه ىفو ؛ ىجركلا اشابلا سرح عم بنج ىلإ ابنج ناطلسلا
 اوعضخا نيذلا نم رخآ؟ اسىأ نعاصالخا كيلامملا تاواشاب لقيال
 نم دالبلا ةيامح ىف تاوشابلا ءال وه دبتجا كلذك () «ةناتسالل دالبلا
 « نيودعلا نيه نم اهنع عافدلا ىلع اوردتقاو نييباهولاو سرفلا

 قارعلاكيلاممناكو.امبنيب دالبلاتءاضا كيلامملا تاوشاب دبج الولو
 ديكيوأ نوعراصتي اونوكي ملوءمبنيب اميفرومالا نومظني ةدحاو ادي
 اوعاطتساو رصمكيلامم ىلع رومألافخأ ىذلا ديكلا ضعبل مهضعب

 ملستلاو مهمارتحا ىلع ناطلسلا تمغرأ ةنكحي رومآلا اوسوسي نأ

 نم كيلامملا ةالو مايأأ ىف قارعلل رظني ال ناطلسلا ناكدقل ىتح

 ةيالو ال مربخ راج هنأ ىلع الإ اشاب دواد وأ ريبكلا تاميلس لاتمأ

 نكسي ملو . () نورظني مهسفنأ ةئاتسالا لهأ ناك كزذكو ى ةعضاخ

 (1) ةصدوضوعر, 0م١ أ: 9 5١
 (22) ]ط1 0

 قارملا كيلاع ريدقت



 دوادو هايلم

 قوي ةامل

 سل مها يل

 عم لالا ناك اك رورغلاب نيل وغشم الو نيدماحي كيلامملا ءالؤد

 مرصع ىفاوشيعي نأ نولواح !وناك مهنأ دجتس امئاو ع رصم كيلامم

 لف « ةديدج ءايشأ هبيلاسأ ةيحالصو برغلا ةوق نم اونابت-ا املك
 فقوم ةيوروالاةراضحلانم اوفس مو, رصم كيلامم دومج اودمحي

 فاخب هنال'ابيلع ليقي الو اهمبفي ال هنال اهيداعي ىذلا لهاجلا ودعلا

 ملا ىلع مهتردق تدادزا مادالا مهب تمدقت اكو .اميرجتدرجم

 رخآدبع ىف اهجوأ مهنوق تذلب انه نمو ٠ دالبلا ىلع مهناطلس دادزاو

 حاجنب قارعلا امحنادللا امثاب دوادو ربيكلا نامياس امهو مرنم نينثا

 , رشع عساتلا نرقلا فصتتم ىلإ رشع نماثلا نرقلارخاوأ نم

 نم ءىث ىف قارعلا لارحأ فرعتنل ةريصق ةفقو امبكح دنع فقتلف

 نيبابيف عارصلا دتشا ىنلاةمساهلا تاونسلا هذهلالخ ليصفتلاو ةقدلا

 .برغلاو قرشلا

 نيباسملا نم هورصاعم كلذب د بشي , ازاتع اكوام ناملس ناك

 ًافيطل اجذوم ناكو هنأبزنوجدروف .اه ديشيف. ءاوسلا ىلع نييبوروالاو

 . ةيناسفالاو لقعتلا نم ةريثك ىناعم هربظم ىف ناكو . ء ىكرتاا اشايلل

 : ابيفرت# عراضيل ىتح باملألاو برحلا نونف لك ىف ازاتم ناكو

 امحر ناكو ع هنديقعو هنيد نوئش ةسرام ىف ةيمح اذو ًاصلخم ناكو

 تاي نم ةيآ مهربتعت موق عم هنوكب نأ ىكرتل هب حمسي“ ىنلا ردقلاب
 « لخبلاب ىمر دقل ىتح هتاقفن ىف ادصتقم ًاقيقد ناكو . ارافك هنيد

 جرخم نأ نع  رطخ ىف هدلب ىريام دنع ب رخأتي نكي مل هنكلو
 هيشلا ديدشدرصقوا رخافهطالب ناكو « هددع وهعمججدقراك اعأئيشف ًاكيش

 ديلجتالا نم ًافطعو أنوع همايأ لوأ ىف ىقل دقو ء ماكلا رابك روصقب



 دل مهل تس

 ىنينسم ىلاطيالا هقصيو ()6 همايأ رخاوأ ىلإ كلذ رك ذي لاز الف

 (7)« ادج عاجش وهو: ةحبرص ةحرم ةعيبط اذ« اليمج الجر ناك هنأي

 :ةدوكنملا تاقبطلا ةاعارمب امثبم ناك» هنا ىسئرفلا هيبفللوا دك يو

 كلامعأ مينيل نكي لو ءملاظملا اويكتري نأ نم هطابض رابك عنمي ناكو

 « نيربنلا ىف ةحالملا اوعوري نأب برعلل حمسي ملو ع دادتسالا
 برحلا لاجر ريدقت بسكو « هنيمب تكلم امب اهامحوةراجتلا نواعو

 نمآلا نم دادغب ف عاذأام سانلا ىلإ هببح دقو ع ةعاجش نم هل ناكامب

 (؟)هتموكل ءاعدل اب نسلاآلا جملأ اىةنينأمطلا نم ابعوبر ىف طسإ امو

 لدعلا بناج ىف رومألا رقي نأ رداقلا لجرلا اذه عاطتسا اذكهو
 كيلامملانأ كلذاىلع هناعأ دقو . قارعلا ىف ةنس نيثالث ىدم ءاخرلاو

 نيبو مهنيي نكي لف . اعم ةيوشابلاو ةيالولا اوزوحب نأ اوعاطتسا
 رصم كيلامت عم لاخلا تناك اك لقآلا ىلع رهاظلا ىف  ءادع ةلودلا

 , ىذألا ىلإ مبعفدو ءريخ لك نع ةلودلا ةالو عارن مبلغش نيذلا

 نأ لبق مهلع ءاضقلا ىف رمآلا رخآ - ًابيس تاكو ع اعفد داديقسالاو

 . ةنس نيعبرأ وحنب قارعلا ىف مدادنأ فعضي

 طبض ىلع ردتقي داكيال نايلس ناك ابلك ةردقلا هذه مغر ىلع

 ريثك فكنال سرفلا تاباعس تناكدقف , بتصنلاو دبجلاب الإ رومألا

 تناكو عىحاونلا ىتش ىف ةتتقلا هيلع ثعبتو قرشملا تايالو هيلع
 ةصرف لجرلاكرتت داكن الوابعورتو دالبلا قاقت نييباهولا تاروانم

 ىلع ةأطولا ةليقث ةيضاملا ماكحألا تاءاسم تناكو ع مالسلاو ءودهلا

 دمأدم4 ]ودعق نع 8210 عمم ءارر )0(
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 لدعلا رارقأ تالواع



 نوياهرلا

 د انه ايا

 نكن ملول؛ عيطتسي ناك ىذلا دحلا ىلإ اهب ضوبنلا نع هقاع ام ةيالولا

 ناك كلذك . ةيضاملا ضارمألاو تابارطضالا رثأ نم ةمدبم دالبلا

 تديبئسا ىتلا ةموكحلا هذهل دسحلا نم ءىش ىف نورظني قارعلا لهأ

 دقناملس نكي مل ولو « ايش هنم ممل عدب دكت لو مهنود نم هلك رمآلاب

 فعضلا ل علو. هعابتأ نموهنماوصاخمنأ اوعاطتسال مبيلعةباقرلا ف دتشا

 ناك دقف  سلصخم دن متادلا هزوع ةيحان نم الإ ناميلس قحلي '

 ىلإ ارطض» اشابلا ناكو , مايإآلا عم ةلقلا ف نيذخآ سكرجلا دنج

 دتشأو؛مهنمرذحلاو فوخلا ماود ىلع ناكف« ةيراشثكتالا ىلع دامتعالا

 رمشو دْيبَع لئابق رطضا امم برعلا لئابق عم كلذك ناميلس
 رصقي ملو ءانغضو ةظيفح هنمامهلاجر سوفن المو ىهلةعاطلاب ناعذاللا ىلإ

 ىلإ ليازخلا درل قارعلا طسو ىلإ دونجلا لاسرا ةقياضم ىف ىلاولا

 موجهاجرح هيلع رمآلا دازو . ديبجدهج دعب كلذ نمنكمت ىتح ةعاطلا
 نماثلا نرقلا نم ةريخآلا رشعلا تاونسلا لالخ هعور ىذلا نيبباهولا

 برح نيبام ؛ اهب لصتي امو برحلا ىف همايأ ىضقلجرلا نأ ىا :رشع

 . برذلاوقرشلا ىفاهنا ريج نم نيدتعملاحافكودالبلا لهأ نم نيثباعلا

 م٠/11 هنس ليبق قأرعلا برغىلع ةديدشلا مهتاراغ نويباهولا أد

 دنت ىف رمآألا محل رقتسا نأ دعب ىلوآلا مرتبجو ناك قارعلا نأ ىأ
 7 ةريزجلا قاطن جراخ مهنوعدرشنو ىجراخلا دادتمالاى فا وعرشو

 نييباهولا موجه امهريغو رفاظو قفتنملا فةيقارعلابرعلا لأ ابق تقلتف
 هضاوعو قارعلا نئادم ىلإ برسنيذخأ ىتحليلق الإ وه امو « لوألا

 نباثلا باذتجاو مهتوعد رشنل زبانملا ىلع نوبطخي نويباهو ةاعد

 هتالوو .ةفيلخل اداقتنا ىف اورصقيل ةاعدلا ءالؤه نكي ملو « مهئدبم ىلإ

 ,هسفنقا رعلا بلق ف ني ريثكللا نم ل وبقلا مهت وعد تيقلفءنييذيدلا هلاج دو

 راق ولا ءارآب عنتقمنيبام نيعوظنملا ليسةيزاغلا ؛قايارس ىلع لابتاو



 دل و لي سس

 انهنمو , بالسالاوةمينخلاب زوفلل اهشويجيىلا مايضنالاةصرف زهتنمو

 ءىجافملا وزغلا اذهنم  ةعيشو ةنس - نورقتسملا قارعلا لهأ رفن

 نييباهولا تالمحن م ىساقتةيبرغلا قارعلا ىحاون ترمتسا . هبا وبحريملو

 دازو « اهرشنم ابصياختوأ اهدرل ىلاولا تاوقفخت نأ نود ةعورملا

 امنومجاهيوجحلا لفاوق نودصري اولعجنييباهولا نأ ةروطخ مالا
 ناطلسلا تفلي نأ ةكم فيرش لواح ًاثبعو . ةداوه وأ ةمحر ريغ ىف

 ىلع دادغب ىف هيلاو ثحتسا نا ىلع ريحآلا اذه دري ملف « رطخلا ىلإ

 موجه دتشااملك نونسلاتمدقتاملكو « مهملع ءاضقلل ةريزجلل ضوبنلا

 «دال بلا لهأ نممهدي تحت عقي نمىذأ ىلع مثرارصاو  نيبباهولا

 ذخأو  نيياهولا ىف ةلبحلا هتيعأ نأ دعب اشاي نايلس_ضب: آر يخآو

 ةلملا تراسو ٠ برغلا ىف رومالا رقتل ةيوق ةلح .لاسرال دعتسي
 لب طخ اذ الاتق قلت ملو رمأب مقن لف ء 18٠٠ ةنس دودح- ىف ةرظتتملا

 1 اسحلا ىلختو جحلا نمؤي نأ ىلع نابناجلا قفتا

 شويبج تماقذا , ليلقدمب هيلع تناكام ىلإ تداعرومألا نأ دي
 «تاوزغنم قارعلا وحت هبتماقامرطخأب )٠8و ةئس عبيد ىف نييباهولا

 ليربا» ءاسم ىفف د ًاميرف ببن اهتيهو ةعيشلا زكرم ءالبرك تمجايف

 « ةنيدملا نم نييباهولا تاوق بارتقانمفوخلاءالب رك لهأ نيب رشتنا

 نم عراسنق ع كاذ ذإ فجنلا ىلإ نوجحي ابلهأ مظعم تاكو

 وحن نييباهولا ددع ناكو . رارفلا نويلطي ةئيدملا باوبأ ىلإ مهنم قب

 ةنيدملا نم ةبرقم ىلع اواجرتف ء سراف ةثاعبرأو بك أر فالآ ةتس

 قاوعمتجاو , ةثالث قرف ىلإ مماوق اومسقو اهرهاظب مهمايخ اوبرضو
 «مييلا اهباوبأ برقأ نم دلبلا نومجابم اوذخأ مث بيق ناخ

 - بعرأ !مبكلمنيذلا تابلهأ « ٍذخ أفاباخ أ دىلإ اوذفني نأا وعاطتساو.

 ىأ ) نوربطملا هجتاو  دحأ ممدوقي نأ نود ةيحات لك ىف نوقر فتي ,

 قلرعلا نييامولارزغ

 ماله نك بيرت



 اغا نايلس .راآ

 لس ا سس

 « نيسحلاربقدنع مبلمعاوءدبوءابسفن ةحرض'الا ىلإ .ادشألا(نويباهولا
 ىف نوعرتنياوذخأ مث ىربكلا هايارمو هتيسك أو هنايضف اوعزنف

 ءارمألاو تاوشابلا اياده نم ناككملا اودجوام لك غلاب فنع

 لماوحو بمعذلاب ةاشوملا فوقسلاو طتاوهلا نم . سراف كولمو

 ةعصرملاباوبآلاو ساحنلابلاوةوتاقلعملاو سفانطلا ىلاغو حيياصملا

 ًاصخش نيسالا ىلاوح هسفن ربقلا مرح ىف اولتقو « سيفنلا رهوجلاب

 عراوشىف نولتقي نومجابملا ىنموءحيرضلا نحص ىف نيرخآ ةئامسمخو
 ةأرماوأ اثدح اوقبي موءرودلا ةمرح اوحابتساو « باسح ريغب ةدلبلا

 ريدقت لع قوملا ددع غلب ثيحب نرحما رسآلا وأ ديدشلا ىذآلا نم
 (١)رخآلا ضعبلا ريدقت لع فالآ ةسنلاوفلاألا وحت ضعبلا

 همدق تناك ذإ « اشاب ناملس دبعىف ثدحام رخآ اذه ناكو

 ايس ىعس نأ هلعقام رخآ ناكو عمم. ةنم فيص ىف ربقلا براقت

 ناكو اشاب دمحأ  هعابتأ دحال هدعب نم رومألا مس ىكل ًاثيثح

 ًاديورايتخالا كلذ دمحأ لع نورخآ سفن دقو عًاضيأ كيلامملا نم

 ًاديور ناطيبمهانفجو همت الطدبشن«ناملس مايأرخآآ ىف ةيالولا ىلع عا رص

 اذكهو ؛ 18.8 ةنس سطسغأيف ةايحلا رون هينيع نع ابجحيل ديور
 ةيرلم ةئس نينا كلذ لبق هيلع امبحتفام لثم ىلع هينيع لجرلا ضمغأ
 بناج ىلإ نوخرؤملا هل رك ذيذإ ؛ للاصلا لمعلاو طاشنلاو برحلاب

 دجامسم حالصإو احل عورف ءاشثإ وةيناملسلا ةنيدم ىف ةسردسءانبهي ورح
 دعبسم ةبق اسك دقو ءابلك اهيفنيسردملا هنييعتومءافلخلاو لضافوةيئابقلا
 سابع ىلاد ىتبو نيجارسي ًاناغو اقوس ىتتباو بهذلاب ةفينح ىنأ
 راد سيسأت داعأو ةرصبلاو ةملاو ىلادنم راوسأ ممرو نامراشو
 ويبزلا نصح ونيرائ رسج حلصأو نانو ةرصبلاو توك ىف ةعانسلإ“
 ءالبركو ةبردنكسالا ىفسانلل لزانم ىنتباو لصوملاب ىكساو نيدرامو

 1١< امموعتوور 0©مر 0 2 0,6١



 لإ ل

 لامعالانمكلذ ريغو  فجنلا ىقسق ىلا ةيدنهلا ةانق رفح ىف ىعسو
 . اليوط ًانامز ابيف اهرثأ ىقيودالبلا تدافأ تلف

 ماع لك مرذنيو قارعلا لهأ ددهي الثام نيباهولا رطخ رمتسا

 راوسألا نوذختيو مهنم نونصحتيدالبلا لهأ ذخأف ؛ ديدهشااووغلاب

 اذهمغر ىلعو ؛ دهجدعب مرش اونمأي نأ اوعاطتسا ىتح مدرا تايماحلاو
 سانلا نأ ىذرف حئاس ىور دقل ىتح ب مبنم فوخلا ىلع اوماقأ دقف
 نم بعرلا راشتنا ىلع لديام (١١«نيبباهولا نع الإدادغب فن وثدحتيال

 رشع عساتلا نرقلا نم ىلوآلا تاونسلا ىف قارعلا لهأ ةجاحو مهبفاج
 نامزلا ناكذإ اوف وخت اف قالا ىلع اوناكو : ممدالب ىف مهنمور نملإ

 ىلع عاضأ امم كيلاملاو سرقلا نيب اهل ةيابن ال تاعزانم نامز
 قويوب ناملس محى نامالا تاظنل ىف ريكا نم هتيسك املك دالبلا

 روهلفلا ىلإ ىسرافلا رطخلا ةدوع ءالب رمآألا دازو ( ريبكلا )

 .برغلا وحن فافتلالا ىلإ تاوشايلا رارطضاو ١.5 ةنس ىلاوح
 رطضا ذإء نيبباهولا رطخ نع مبقرصو مدهج دقنتسا أمم ديدج نم

 نوبهأتي اوناك نيذلا سرفلا ءاقلل هاش نامرك ىلإ ريسملا ىلإ امشاب دمحا
 بطخلا نامل ًاريدق اماح كاذ ذإ دالبلا تدجو دق ولو . بوئولا
 1م14ةنس ىلاوح تعقو اهرومأن كلو «ناماألا ضعب سانلا سحالو

 دواد رادرتقدلا مو .اهوراشتسمو همأ هيلع ترطيس ريخص ىص ىلإ
 ءوست لاوحالا تذخأف () كحضمو هل ةميقال قيدصو ىدتفأ

 ىلإ نويرقملا ذخأ ذإ «ةدشو ابارتقا دادري رطخملاو معي بارطضالاو
 دادغب ىف ةيالولا دنسم ىلإ لوصولا ف نودهتمي ىصلا كالذ مأ

 (1) امدومأ عون 03م١ ن6 7. 2

 (2) 1طألع 2, 234

 نييامرلانم



 اشان دود

 سورلا عماطم
 قارلا ف

 ع اظنت دج

 نييوهنيب ةلي وطتاعزانمدعب كلذ نم ىدنفا دوواد رادرتقدلا نكمت ىح

 رصحالو ملددعال ىذلا هيسفانموةينطنطسقلا ىف نآشلا ىِلوأو سرفلا

 هسفن قارعلا ىف

 لب -كيلامملانم قارعلام كح ىم مظعأدعي اشاي دواد نأ ىف عازنال

 ىجرك وهو لاشاي تحدم مايأ قام ىلإ قالطالا لعدماكح لظءأ وه

 ناملاس ةمدخخ لخدو 04٠! ةتس ىلاوح دادغب لخد سيلفت 7 ص

 هماي أر خاوأ ف لصو ىت>هتمدخ ىف باقر لازا ء هبرقو هيحأق اشأب

 ةعمعملا ىف كرتشاو  دالبلا جارخ بحاص ىأ  رادرتفدلا بصنم ىلا

 .انيورام ىلع اهب زاف ىتح ةيالولا ىلع نايلس ةافو دعب تراد ىلا

 رقأ هنكلو 'رظنلا تفلتسي غوبتب الو ةرهاظ ةردقب هنكح نتي لو
 ىف ام 0 دق ناكامب 0 اب صلخم نأ عاطتساو دالبلا ىف نمألا

 ىف اهرومأ ىلع فرشأ ىذلا وهو ةيضاملا بارطضالا تاوتس ىف
 لالخ اهب ترم ىثلا تاروطتلاو ثادحألاب ةئيلملا ةمساحلا تاوتسلا

 زيلجنالا عماظم تأدب همايأ ىففو رشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 هدالبي صلخيل هرييدت دسفي نأ هيلع ناكف «قارعلا ىف رهظت سورلاو

 مهكابغ نم
 قيفوت نم اوأرامل قارعلا وحن هجنت تأدب دق سورلا راظنأ تناكو

 اقيرطهلامعتسال لييسلا مهتيبهتو هقاوسا ىلع مهذا وحتساو هيف زيلجمالا

 زيلجنالل اوديكيل لب  قارعلاريخ نم اوزوفيلال -اومدقنف « دنهل
 ةيالولا ىلإ لوصولل نيسفانتملا ةموكسملا لاجر عيجشتي اًودبف . هيف
 ديكلاو دساحتلاو عزانتلا كلذ ناكف , ىبصلا كلذ نم اهعازتناو

 قلقلا نارين قوف ىلقتت ىهو تابكن نم دالبلا باصأ ى ةلمج نم
 تاياعس تدتشاو عيب رذلا بهنلاو ىجراخلا وزفلا نم بعرلاو

 جورخ اهجئاتت نم ناكف'قارعلا ىف ملاقألا ةالو نوب سرفلا



| 

 سابع ةواعمو سرال مايضنالاو دواد ىلع مورضرأ ىلاو

 ىهو ٠ قارعلا برغ لامش ىف نابابلا ملقأ وزغ ىلع ازرم
 ذإ , سرفلادي ىف هلك قارعلا عوقوب ىبتلت تداك ةروانم

 دحاو موي ةريسم ىلع بحبح اوغلب ىتح اومدقتي نأ اوعاطتسا

 اوبلطو راصحلا رارمتسا مهسفنأ سرفلا مثس نأ الولو  دادغب نم

 ةقط:معحبصأ نأ كلذ ةجيقت تناكو « مهدي ىف دادغب تعقول ملصلا

 مبعايتا نمعباتل تيطعأو مهل ةعضاخ هبش ةيناملسلا

 دوعيوشعتتتدالبلا تذخأف .تأدهودوادكلذدعب رومآألا ترقتسا

 ناكو ,رادتقالاو بهاوملا نم ريدك ىلع لجرلا ناكو ء اهؤاخر اريلأ

 سكر جلا نم مدخ هتمدخ ىلع م وقي هسفن ةفبل ا طالب عراضي أر هاز هطالب

 نيدلا لاجر ةوفصو ءايلعلا هسلجم رضحو ء بايثلاو للحلا لمجأ ىف

 ريثك ىف هيأرب عانتقالا ىلإ مهب ىهتنت ةشقانم ةديقعلا رومأىف مهشقانيف

 كوكركو ةرصبلا ىف هل نوعبانتلا قارعلا ةالو ناكو , نايْحآْلا نم

 نوسوسي هعابتاو هوفظوم ناك كلذكو : هنوفاخو هنوبهري نيدرامو

 (ءارزولا سيئر لداعي بصنم ) ةيبكلاناكو . هنم افوخ ةنامأب رومألا

 لئابقلا لثم برعلا باب مهنيب نمو نيراشتسملا نوربشي ) نوبساحناو
 سيئرو سلجملا رس نيمأو رادرتقدلاو ناويدلا ءاضعأو ( ةيبرعلا

 نوموقي تارغاألارابكو ملاصملا ءاسؤرو نيريدملا رابكو ءافصولا

 رايك ناك ام لثم ىلع صاخ لمعب لكوم لك: ةيصخشلا هتمدخ ىلع
 مبكيلم ةمدصخ ىلع نوموقي فارشالا ناك ذإ ء نولمعي كولملا

 م.دقتوأ ةحورملا وأ ةاودلا لمح فرش ىلع لوصحلا ىف نوسفانتيو

 قارعلا تاورسو ةموكنلا لاجرناكف , سابللا ىلع ةنواعملا وأ هاملا

 مهنم ناكف 2« كلذ ف نوسفانتيو دواد مريمأ ةمدخ نويساقتي

 بوكز لع فرشملاو ىواحلا مدقمو.ةوبقلا لماعو بايثلا سزاح

 دوولدط الب
: , 



 بئارسلا ملظ

 دوأد دوح

 ةمأنا لوأ ىف

 م

 لماحو برشلا ءاملماعولاستغالا ءامسراحو طسُناابحاصو ريمآلا

 دجوتال ىتلا فئاظولا باحسأ نم ءالؤهريغو ةيارلا لماحو كبوشلا

 رييك ىبك رج سرح لجرال ناكو اذه. ءافلخلاو لهاوعلا روصق ىفاالإ
 ريخالا اذه هل بلج دقو « دوادو ناميلس ةيانعب اماظنو ةوق دادزا

 اشابللعناك كلذك: وب أهرطتخ امل ةيبرحةأيه حبصأف نييبوروآلانيملعملا

 كثي ؛دالبلا لهأ نم دنواللاو ةيجيبطلاو هي راشكنالا نمةميظعةوق

 ةايح نم ادج ةبيرق ةايح اح راك ًادواد نإ انلق اذإ ءىطختال

 ..هفقةفيلخلا

 نولسري نيلصح دي ىلع دالبلا ءاحنا نم عمجت اشابلا لاومأ تناكو

 ,حمجي مبضعب وهتيحان بئارض مزنلي ميضعب :ىحاونلا فلتخم ىلإ هلبق نم
 ضحي ىلع وةلمج ىجاونلا ىلع ةردقم بئارضلا تناكو «اشايلا باسحل

 اوربع وأميعر ز اوقس اذإ الام نوعفدي نولهألا ناكف:ىدارف دراوملا

 ناك ام «ًاكرم اورتك أ وأ اقوس اولزن وأ ةعاضبب اورم وأ ًارسج
 ىوكشلاب نوبجوتي اوناكف«ةريثك نايحأ ىف مهلع لقثيو سانلاقهري
 وناك نيذلا ةأيجلا ىذأ نم اهبماصتعالل ابسفن ةناتسالا ةموكح ىلإ

 . ردانلا ىف الإ نوعمجي املك دادغب ةنازخ ىلإ نولمحال

 ناك ىذلا هجولا ىلع م احلا ةمبم مهغي نكي مل لجرلا نأ ودبيو

 دقف - ريع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف هرصع ىف هيلع مهغت نأ ىغبفي
 ةيتاشلا ىلإ اهف ًايصنم مك احلا دبج ىراصق ناك ىلا مايآألا تضقلا

 نيب تقولا قافنإو ءامدنلا عم ردنتلاو ءايلعلا ةشقانمو ةفئاصلاو

 , نيمزتلملاو عابتالاو مدخلا ىلإ سانلا رومأ اكرات « ىراوجلاو ناجنا

 «نولوقي اك« ديبعلا قتعو نيجللا تابه » ىلع ركشيل مك احلا دعي لو
 نمرخخآ ًانول ريدقت لقأ ىلع -لجرلا نم بلطتت مايالا تناكامإو

 ديك نم اهلوح كاحي ناك ام ىلا نطغت نأ نم دالبلا نكن , كحلا



 لسا 0 و سس

 ىلع ىرخآلا ةيبورواآلا ىوقلاو زيلجنالاو سورلا بناج نم ريبدتو
 . مويمعلا هو

 حضتتو قارعلا وحت زك رثت تذمخأ دق ةيبوروآلا نيعالا تناك

 نيئالث تاركذم انيدلف » رشع عساتلا نرقلا علاطم ذنم هيف اهتاياق
 اريسي ًاءزج الإ اوسيل ءالؤهو , نيحلا كلذ ىف دالبلا اوراز احتاس

 نف « دنملاو اءوروأ نم نيلبقم مايالا هذه ىف قارعلا اوراز نم
 دق نييسنرفلا نيلمركلا نايهرلا نم رفت ناك ؛م.١ ةنس

 راجت ضعب ماقأو « ىئانوي ىلام لجر كلذك اهلزنو , دادغب ىف اوطح

 ىف دنملا ةكرش نم ًاطابض نولبقتسي اولعجو لصوملا ىف ةقدانبلا
 مهل عطقنيال راتتلا ناسره ناكو . ةيحان ىلإ ةيحان نم دالبلاب مثرورم

 ع هسفن امثابلاو لصانقلا ريراقت نولمح دادغيو ةينيطنطسقلا نيبريس

 قيرط نع بلح ىلإ دادسغب نم ماظتناب ىضمي دنهلا ةكرش ديرب ناكو
 ةيريرحلا ةشقأللا ةرصبلا ىلا نولمحت دنهلا والم ناكو ..ارحصلا
 ابعئاضبو ايئاملأ نداعمو , ةيزيلجنالا ةشقألاو اسنرف نم تالمخلاو

 نيدلا لاجر طهنو ©) « اكيرمأ نم ركسلاو ايميهوبو ائبف جاجزو
 ىلا ةسايسلا لامعأ ضعب نول واش, اوذخأو ءنويلاطيالاو نويسنرفلا
 تذحخأ اذكهو : هتلودلةيلصنقلالامعاب ىمثرف بهار ماق 5: مهدالب مهت
 ابيلع ناودعلا ضعب الإ ابق وعيال ؛قارعلا ىف دتشق ةيبوروألا حلاصملا

 ةذكلا نييسئرفلل تناكو .نيحلاو نيحلا نيب دالبلا لهأ نم وأودبلا نم
 ماكح لكامايإ مهالوأ ام هتقث مهال وأف ءاشابلا نظنسح نمةحجارلا
 .8 ٌؤابطأو هشيج وبردم مهنم ناكف ؛مايآلا كلت ىفقرشلا

 تنواعو « ابلك فورظلا هذه نم تدافأ دقف دنهلا ةكرش امأ

 (1) آءمدوعأ وو, 0م 2 2, 3

 هيوروآلا عملطملا
 قارملا ىف

 ةقرفلا حلا خرم



 قارعلا ىفريلجن الاذوفتوع

 سم مس

 ,نكمي لالقتسالااذه نأ ءمهلل حالسلا مدقتب لالقتسالا ىلع كيلامملا

 لاعتساو ع اهيا ون فاهرجاتم في رت ودالبلا فابمادقأ تديثت نمامل

 لصنقلا دخأ لبكارتأللا نماضارتعا ىقلتنأ ريغ نم رخا وبلل اهراهنأ

 نيبو مهدحأ نيب عقو ادإ ىلاعلا بابلا ىدل ءاكحالطسوتي ىرياجنالا
 ةرصبلا لصنق ناككلذك وءازاتمماركر ملصنقلل لعج امم « ءافجةلودلا

 رومألا رارقال طسوت امب رف: ابماكل رطخ تاذةيسايس تامدخىدؤي

 نيبلسملاءارمأراغصنمامهريغوأتيوكلا وأ ط قسم مكاح نيبوابيلاو نيب

 زيلحتالا مدق تذخأ اذكهو ؛ىرحبلا زيلحنالا فارشال نيعضاخلا

 ىلإ دادغب ىف ةكرشلا ةلاكو تلوحتفءىوقي مهئاطلسو دالبلا ىف تبثت

 ىلإ كلذ دعب ةفيظولا تلوح مث , ماد بودنم هيف مييقي تبث زكرم

 رطخن وسحب هماكحو قارعلا أدب انه نمو . ١8.9 ةئس ةماد ةلصنق

 زياجنالا لصانق ناكو « دنملا نم قارعلا برق رثأو ء زيلجنالا

 فوخلا ريثت ةرهاظ ةببأب دادتيب نوري مجعلا طالب ىلإ مهؤارفسو
 دادغبو ةرصبلا لصنق نأ ًارطخ اللا دازو ع نييقارعلا سوفت ىف

 دالبلا لهأ نم ريبك سرحامحل حبصأ لب ع ةماقالاد رجمايفتكي ل

 همرتح ابابم ىزيلجنالا « ىثلألا» بناج مبصأ اذهبو , دونهلانمو

 ةيايطتطسقلا ةموكح نع دواد لالقتسا ناكو ء هردق هل ميقيو اشابلا

 ىف ءابيف مهن اطلس ةداءزو قارعلا ةموكح دارفنالا نم زيلجنالل انكم

 ابورو ىف برحلا ىفكارتآلا عم زيلجنالا اهيف كبتشا ىتلا تاونسلا

 ف اشابلا ناب نوكعتامىغصأك ةقالعلا تناك م١ هلا ام ءاب ةنس نم

 نعةفلتخمةسايسهل لقتسم ريمأ قارعا| لماع أك ,دنهلا ف زيلجنالا و دادغب

 الو هدالب يف زيلجنالا عماطم ىلإ دواد نطفي موءةيزكإ رأاةلودلاةسايس

 نم سجوب داكيال ومبيف قئيو مهنمنأ, ىضقق , اهوحن هنو وتني اوناك امرملا
 ًارشالو ةفيخ مهبناج



 سوددولك قارعلا ىف زيلجنالا ةلاكو ىلوت 17١8 ةنس ىلاوحو

 نم مظع بلاج ىلع نأكو تآدهل115 لدهصعك 1216 شكر سيج

 ىتحقارعلا فىزيلجنالاذوقنلاة وقت لع لمعي لعجف«رادتقالاو ةرابملا
 ناكف « قارعلا ىف ةسايسلا زكرم ةيلصنقلا راد لعحي نأ ىلإ قفو
 اهلاوحأ ةساردلاابيف نوعمتجيو ,دالبلا تاورسوموقلا رابك اهيلإ دفاوتي

 ةسايسلل ًازكرم دادغب تحبصأ اذهلونوعشلا نم مه«جايف رواشتلاوأ

 تذخأو.ةيويسآلا ةيكرتلا دالبلا لكوبرعلا دالب وقارعلا ف ةيزيلجنالا

 سجوأ ىح ىزيلجنالا ذوفنلا ىوقي شكر ىضمو ٠ ةرصبلا لحم لمت
 نولءاسقيوهنمىوكشلاب نوثدحتي |و.دبو.هيما صنم ةفيخ هعمنمو دواد
 رتوتت قئالعلا تذخأ انه نمو عابلكدوهجلاهذه دعب قارعلاب دير امع
 اثابلاعراسف , افوشكمءادع تحبصأ ىتح امويف اموي شترو دواد نيب
 , دادغبو قارعلا ىف ةيبنجألا تازايتمالا لك ءاغلاب ؟ماس. ةنس

 ديدهتو ةيزيلجنالا رجاتملا ىلع بئارضلا ةفعاضم كلذ بقعأو

 نيب جرحت رومآلا تذخأ اذكهو , ىذآلاب اهلامعو ابسفن ةيلصنقلا

 ىلإ دادنب نم ةيلصنقلا لقني نأ ىلع شئر ممص ىتح اشابلاو زيلجنالا

 ءادعلا غلبو هيلع ضيقلا لواحو كلذ نم اشابلا هعنف ء اتقؤم ىابع

 ..ادتعالك ةمواقملدونهلا نم همدخت دعتسي شئر لعج اغلب نيبن الا نيب

 اليوطانمز امئاق جرحلارمتساو « ةناجهلاو دنجلاب ةيلصنقلا راد طاحأو

 دنهلا ةموكح تلخدتىتح ,دادغي ىف ةيلصنقلا راد ف نيجس هبش شترو

 قئالع ثبلت ملو 1891١ ةنس هلييس ىلخاف رمآلا ىف ةناتسالا ريفسو

 لصنقلاو اشابلا نيب تداع نا دولا

 ؟قارعلا ىف مهمادقأ تييثتل هلك دبجلا اذه نولذبي زيلجتالا ناكاذامل

 اذه ررييام هيف ةراجتلا حابرأ نم كاذ ذا وبيصي مل مهنأ ادج حضاو

 نع ءىنت نكت مل دالبلا لاوحأ نأ كلذك مضاوو : ثيثملا ىعسلا

 ريطال مد تاث

 ريلج الا ماتعاباسأ
 قارعلاب



 دفهلا قيرط

 م

 اهتايلصنق ةبامح فيلاكتو اموئش ىف لدتلا دهج ىواسي لبقم ءاخو
 اوناك نيذلا ديلجتالا نيثحابلا ونيفشاكلا تاقفن دسي وا عابنالا و دنجلاب
 ثامياي نوموقيو ماي.الاهذه قانادحوو تافارز قارعلا ىلانودفاوتي
 ةيريلجنالا ةيبلعلا تائيهلاوأ تاكرشلاوأ ةموكحلا فلكت ةيبلع وأ ةيئام
 نومتبي اوناك ريلجتالا نأ الإ قبب لف . ةميسج الاومأو ريثك ادهج
 ىربكللا نقسلا عيطتست ذإ  دتحلا لإ روسيم قيرط هنآل قاردلا رمأب
 لقنتنأ ىرغصلا نفسلا عيطتستو « برعلا طشو دسهلا نيب لقت: نأ
 بلح ىلإ لاما لعرجاتملا لمحت مث نمو , تارفلاو ةلجد لعأى] رجاتملا

 اقيرطريلجنالا مسر اذكم  الئماكعىلإ - ضيبألا رحبلا ىلإ باح نمو
 هيلع .اليتسالل نيحلا كلذ نم دهجلا نولذبياوأمثنأ و ىدنهلا ىلإ ادددج
 ةسارد]ةيعسرلاةيفاشكنةسالا مهثوعب نوثعبي اوعرش ادحلو هئيمأت و
 .ةيراجتلا ةحالملاو نفسلل امهتيحالصىدمريدقتو تارفلاو ةلجدءأيم
 لفقأ ذإ ء رصم ىلع ةيسنرفلا ةلخلا نامزىلإقارعلاب مامتهالا اذهعجربو
 قيررط لامعتسا ىلإ زيلجتالا رطضاف قارعلاو ماشلا قب ط نويسنرفلا
 نييسن رفا' ةماقإ لا وط ل عفلاب دنملا ىلإ مهقيرطاذه لظو« قارعلاو ماشلا

 مهنكلو.دابلا اذه نمنييسف رملا جو رخدعب ًانيح هنعاوفرصنا مث , رصمب
 قيرل لع فرشأو ىلع دمت ضهن نيح هب ماينهالا ىلإ اوداع
 ةرشملا لالعش ىفف ؛ هيف زيلجتالا بقريو هباسحل هلتسي طخأو ريصم
 ىلع رطخخ رصم ةضب نأ زبلجنالل ادب رشع عساتلا نرقلا نم ةثلاثلا

 مهسفنأل نوثحبي و ةيحان نم أبتضب نوبراح اوأديفعسي وسلا قيرط
 ىف غلاب ًاطاشن اوطشن اذهلو , ىرخأ ةيحان نم ةديدج قيرط نع
 ةيفافكتسالا مهثوعب نواسرياوذخأ مث هبا قيسأم ىلع لع دم ب رح
 تويلاو 0مصوطو# ىف زمرأو ©دءودعرب ىنسك لينولوكلا ةدايقب
 نيرماغملا نم مث رو 28105 1زبممط شنيل سولبو هالنه+



--- 

 هيلا اومْخَف قارعلاو دنهلا نيب ةقالعلا وفرع نيذلا نييرامعتسالا

 ههاوماو هقرط فشك نيلواحم مهحاورأو ممدورجب نورماغي
 .اهروغ ريس و

 ةحاصو قارعلا قيرط ةركف ةبحاص ىه دنهلا تاموكح تناكو

 اهتتاعأو ء ددصلا كلذ ىف دبج نم ريلجنالا لذب ايف لوآلا لضفلا
 دهجب كلذ ىف زلجنالا ىضف , ابنقسو ابطادضو اهلا دنحلا ةكرش

 قيرطلا اده ةاعد لوأ ناكو . باجعالا ىلع ثحعحب مزعو لصتم

 ىذلا ىنسك . ر . سسفأرف لينولوكلا وه هب امامهازيطنالا رتكأو
 ناملربلا ف تراث نيحومدي نوتسرملب دروألاهل دم نيحلمعلا ف حمجشت

 نأ هلمع ىنسك هدب . هيلا وعدتو قارعلا قرط ذمحت ةروث ىزيلجنالا

 ودب قارعلا قبرط فاشكتسا ىف ةيروطاربمالا ةمدخل هسقن مدق

 نافلتخت ةيزيلجنالا ةموكنحلاو دنهلا ةكرش دجو هتآل كلذو ء لباقم

 هتثعب ىف لسجرلا عرشو : فاشثكتسالا تاقفن لمحتي نم نييعت ف

 رخاوأ ىف غلاب سامحت طابضلا راغص نم نيسمخ عم ةيفاشكتسالا

 ةطاسوبتارفلاو ةلجد ىداو قلمعلابمب رصن ليع لصحو.1 8 ةنس

 ىلع ءاضقلل مايألا هذه ىف دبج هل دمختال ناك ىذلا ىتسنب دروللا

 هتثبو ىنسكل ديكي رخآلا وه ىلع دم عرش انه نمو ىلع دم
 ةلجد» امهادحإ ناتي راخم ناتنيفسةثحبلل نآكو ء هلييس ف ليفا رعلا عضيو

 تقرغ ىتح لمعلا ىف اتضفف5نمطعد:عو تارفلا ىرخآلاو 01

 ىف ةئعبلا تضمو . تارعلا ضوح ىف ةلمر ةفصاع رثأ اههادحإ

 ىسرقلا ةلاحرلا ناك ذإ ع نيسنرفلا دك نم كلذك ملت لف ابلبع

 زيلجتالا عماطم نه هلهأ فيخيو قارعلا لالخ سوحي كاذ ذإهييناتئوف

 حالف اهءارو نم ودبي داكي ال ةبعص ةثمبأا ةمبم لمج امم )١( مييعاسمو

 ةيمالسالا داللا نم هريغو قارعلا ىف مرمادنا تييشل دهجلا نوئماري انسِيَأ ويست رفلا اكو 3
)0 

 هجوتد.هلا ةموكح
 قارعلا فار يلت الار ظن

 فاددكقمالاةكر ج



 دل ب سس 1

 نوكتام هبشأ لاح ىف ارتلجنا ىلإ ةدوعلا ىلإ هتثعبو لجرلاب ىبتتا امم

 ممر ةنس ةلماكلا ةيخلاب

 وداع ريالا

 كيما

 كياملا لالحمضأ

 .الوه ناك املاط قارعلا كيلامم نع نوضري ريلجنالا ناكدقو

 « ليبسلا نيمأتو ناطلسلا ةرهو نم دالبلا ىف نوبلطيام ىلع اناوعم محل

 قيلخ دالبلا ىف مءاقب نأو, كيلامملا ءالؤهل نامأال نأ مهلادب دقو اماذ

 نا نوريو مبيلع نوريغتي اوءدب دقف  تابومصلا مهل دجوي نأ

 اوءدب مث نمو , هبزحو دواد ىلع ءاضقلا ىضتقي موعيراشم حاجن

 قارعلا جارخإو مييلع ناطلسلا ةنواعللبسلانوسمتليو مهيلعنوباقتي

 اودجو نيح ىأرلا اذه ىلع ارارصا زيلجنالا داز دقو مهيديأ نم

 نم مه نكمي الو فشكلا محل لبسيال قارعلا ىف كيلامملا ماي نأ

 . دنا قيرطب ةصاخلا مهتارابتخاب مايقلا

 «لالختالاو فءضلا قيرط ىف ميسفتأ قارعلا كيلامم تاكو

 ,مثدراوم نم داكوأ عطقنا دق ناك راغصلا سكرجلا دورو نال
 ىف كاذ ذإ تطشن دق ةلودلا تناكو ء ايجروج ىف ةلصألا

 ةلق قارعلا شيجلا ىف مهددع لقف , ةيراشثكنالا ىلع ءاضقلا

 اوناك نيتللا نيتوقلا نم كيلاملا مرح اذببو , هبئاج تفعضأ

 مسالا راستنالا دنبلا ىف ,الؤه مهلعرصتنا نا دس ىحاوتلا هذه زيلحالامم مهمازن ناك اته ىمو

 رظأ «فورمملا

 ال1عنموع 8همكمصتعع (1) آ1آهودهعع عد 0معمخ, مع مك
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 (2 ؟هآكر ظدمدر1829)
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 (وعنو 1844--1840)



 نوءدقم_كيلاملاىأ_مهنأ الج ريظىتلاةظحللا فكلذو !,هيلعن و دمتعي
 نوشيعي كلذ ىلإ كيلامملاناكو . ابسمن ةلودلا عم ريخأ عارص ىلع اهيف

 ىثم ايف مايآلا عم ىثفلا ىف ادهج نولدينوداكيالو مهرصع ريغ ىف
 ىجراخلا لاعلا نوكشب مان لهج ىلع هعابتأو دواد ناكدَف , هيلا ابلهأب

 ناكوءىسايسلا كسلا لاجر ونيحئاسلا ضعب هب مهئيني امالإ هنعن وءلعي ال
 ,ةيزكرملاةلودلا مهعضومالوةطيررخ ا لعق ارعلان اكمف ردد ال مهمظعم

 لكمسر ىلإن حلا كلذ ىف اوبتتا دق اوناك موق نيب ءالثه شيعي :فيكف

 لك ريدقتو نيربنلا هايم نم عارذ لكس ايقو قارعلا ضرأ ىف ربش
 ًادومج هباكصأو دواد دبي ل معن ع هيف ةراجتلا نم جتني نأ نكمي مبلم

 همهه ىنح مهرصع نودبفيال اوناك مينكلو ع مدقتلاو حالصالا وحن

 دقف « هتانبأ عم ىئملاو رصعلا كلذ مبفل مزاللا دبجلا نولذبي الو
 نكلو .هدنجل زيلحت الا ءابطألاو هشيجل نييسقرفلا نيبردملادو اد بلج

 ىعسي هنأبناطلسلاو نييوروالا عانقالىأ , ةقيقحلل ال ربظيلل ناك كلذ
 اهل دبال هذهلثم لاحو ؛ اعرسمدترال رابخلا هل كرت دق ولوه مدقتلل

 « حالصالل مهدابج نام لآ نطالس أدب دقو ًاصوصخ ,لوزت نأ

 .قارعلا اهنمو اهلك ةلودلا ىحاون ىلع مهتاحالصإ اوقبطي نأ اودارأو

 ةددشم رماوأ 1895 ةنس فيص رخاوأ ىف ناطلسلا لسرأ اذهل

 ىضتق ىدلا بولسالا سفن ىلع قارعلا ىف ناي راشكنالا ىلع ءاضقلاب

 « ىربك ةريح ىف رمالا كلذ لايح اهثابلا فقوف , ايكرت ىف هب مييلع

 وكشف هن وءفنبءلاحىأ ىلع هل نيصاخماوناكن ب راشكناالاءال وهنأ

 ع ةدحأو ةمفد مهيلع زبجأ وه اذإ اضوع مهنع دجي داكي الو برحلا

 همهف ىدم ىلع ةحضأو ةلالد لدت ةيرغ ةركف هل ترطخ انه نمو

 ىلعاهزك ارمنمهشيح قرف مدقتساف ؛ ةثيدحلا بيلاسألاو حالصالل

 ةيراثكمالا ىلع ,اضقلا

 قارملا 5



 لمعي دراح
 جالسمالا لع

 مس ابلال س

 عفت رم نأكم ىف عفادملاب ابنم نيقرف فقوأو .هرصقىلإ دادنب راوسأ

 ةتلصم مفادملاو ابيق نورا ثكنالا فطصا ىنلا ةحاسلا ىلع فرشم

 بارغتسابهوقلتفع عفترم توصب ىكلملا موسرملا ءىرق مث » .عييلع

 ىلع ةرسح - هينيع ىف عومدلاو , اشابلا ضهن مث بيذكتو

 اومضني نآيرمأف - نيصحلا ميدقلا مالسالا دنس ةيراشكن:الاريصم

 فنع ريغ نمو انهو . ميلحم لحتس ىتلا ةديدجلا قرفلا ىلإ مبعيمج
 'تاباقنلادونج نمىدئح لك بلق  دئاقلار يبغت ريغ نمو « جيجض وأ

 ةيماظنلا قرفلا فهمسا لجو , ثيدحلا زارطلا نم سأر سابل ىلإ ةقبلق
 تناك ىلا عفادملانم لجاجت حرفلا تاقلط عينا ممم مث.( ةديدجلا )

 حالصالا متاذكهو« مالا ىعدتسا اذإ  رخآ ضرغل تعضو دق

 رارفو ةقيقحلا ىلع لياحتو ربظملا ىف رييثغت ٠ .! ثيدحلا ب القنالامتو

 رماوأ دفن هنأ ىلإ نأمطاو ألا دواد ميف اذكه ع ابنم كحضم

 قبلقلا لدتساو ةيماظلا ىلإ ةيراشكتنالا مسأ ريغ نيح.. ناطلسلا

 دواد ةيلقع ىلع ةلالدلا قدصأ انلديل هدحو اذه نإ؛ديدج سأرسابلب

 .قاثلاد وم مح اطلس ىمارمل ميك اردإو مرصع لئاسمل مهميفو ةباصأو

 1226؟ءو نو فيدويسحلا دتساف , رخآىربظم رمأب كلذ دواد بقعأ م

 ىزيلجتالا يملا راشتساو « ًاثيدحأبي ردتقارعلا شيجلا بي ردنل ىمن رفلا

 ايزيلجتا ًابيبط كلذك بلطو « ىتش رومأ ىف روايات روجاملا

 آديدج احالس ىرتشاو « هدنج جالعو هجالعل ىامي نم

 , رئاخذلانمةميظع ريداقه وى رك نفس الث بلطو «دنجلا نمفلال

 نأ ودبيو . هدعأس هب دتشي نأ نم ًارذح كللذ هيلع ريلجتالا ىبأت

 ىنلا دولا رطخخ سحأو هتدئافو حالصالا ىنعم نمز دعب مهف ادواد

 (1) ةمدعنا عر هم. هتك. مح 0



 د ابل“ #س

 حئاسلاو كذ ام اذه قادصمو ؛ هديدج ةبجو هجتي دف هيلع رضي تاك

 وي وحش دادغب فءىشلك »نانم ى. 2[. معو رتسملا ىريلحت الا

 تاحالصالاو بيلاسألا ذاختا ىف ةبغرلا هذهو ء ابوروأي رثأتلا
 ,ةيمهأرثك أىرخأح اونلو اقتل بةيب رح ا ةيحانلا عر صتقتالةيب و روآلا
 ىو. . نيليجلانيربلان يده ىف ةيراخبلاةحالملا لخدي نأ ةبخر اشايللف
 دواد طشتو )ع ىمظع تا ريغت بعشلا | ذر دقي هللانأ سحأىأةقيقحلا

 متاصملا حاتتفا ىف ةديعب ةمم لدبفءباجعالا ىلإ وعدياطاقن رمألا ىف

 ذأ و:نائويلا نم ًاينانسب مدقتساو , فينج نم تالآلا بلجو

 طابض نمنيفشكت لا ىمارع نع لءاستيو دنطا قيرط نع ثدحتي

 « ايتح رضحتلاو ةوقلا ىلإ رئاص هنأب ءىني لجرلا ذخأو « زيلجنالا

 ىتاعمقامعاىلإ هركفب لصيالو مويلا هدحو ربظملل متيذاك اذإ هنآ

 نييسنرفلا نم هءاحصن نآل آدَغ كلذ فرعي نأ دب الف حالصالا

 .ايلج ًاحضاوأطسب هيرظان مامأ ءىث لك طسب ىف اورصقي مل نانويلاو
 كوي دواد اذبف . . نوكي نأ نورفاحت زيلجنالا ناك ام كلذو

 دشأ ىف موهةيوروآلا حلاصملا هجو ىف هءاوبأ لفقيو هدعاسس دتشي نأ

 ةكس حيبصت ىتحو هيف وجلا مهل ولخت ىتح .قارعلا فاعضأ ىلإ ةجاحلا

 نم مهفوانع تأدب مث نمو ؛ اهف مبدع بيقرال ةنمآ هقيرط نع دنهلا
 اوناعأ اعرو  قلقلا اذه ىف كارئآلامبكراشو « ىوقتو أشنت دواد

 فئاخلا رطن قارعلا لالقتسال رظد ةلودلا تذخأ انه نمو هيلع

 ىلع اهمزع رقتسا ىتح «هيلع ءاضقلا ف ركفت تآدبو نئمطابا ريغ
  نييسايسلا اهلاجر دحأ ىدنفاقداص كلذا تبدنو , هيف عورشلا

 1 ملخلاب اشاب دواد نالعإو قارعلا ىلإ بامذلل

 (1) 2ع, قي :77١ تمدععب ]هصصقل هأآ د ؟ةدللعمعع ذه
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 رياعالا فون

 دوأد نم



 راصقلا ىق ع ورشلا

 كيلامملا ىلع

 اصر ىلع

 قارعلا تاك

 لولا دو

 د ال

 تطخ امن اكف هضرأ ىف اطخ و قارعلا دودح ىدنفأ قداص لصو

 قارعلل اريذن همدقم ناكدقف ع بناج لكنهم تاليولاو ايازرلا هعم

 ناضيفلاوةيلهآلا برحلاو ةعاجلاو ضرملا نم قاجع تاونسب هلهأو
 , دوكنملا رصنت ل ااهتفيلخ مايأ ةيمطافلا رصم ىف الا ليثم ابل قبسي مل

 لحو هعلخ نم قداص هيلع ىوطنا امفرعي دكي ىلادواد نأ كلذ

 محل مف هرمأ نم صالخلا هعابتا عم ربدو هترئاث تراث ىتح« هدوتج

 لوبمطسا ترطخاو ء ةرشع امايأ دادتب ىف متي امو هوقتخو كلذ

 ىف داودل اوةيبو ةلودلا لاجر ىلع ةليحلا رجم لف ءارلوكلاب تام هناب
 مهلاغتشال ءلاحلا ق.ىثلءفاوعيطتسي ىل مهنكلو , ءازجلا دشأ مهسفنا

 ةلودلا لاجرىبا كلذكو ؛ كاذ ذإ لع دهن ردم بحاص عم عارنلاب

 اوضف . هشطب نم افوخو هتوق نم ارذح  دواد ةاقالملا وضبتي نا

 ىتح « ةمبملا هذه مايقلل نم نم نولبقي ام ناطلسلا لع نوطرتشي
 ىذلا اشاب اضر ىلع دم جاحلا ىلع مالا رخآ « ةصقانملا » تسر
 . سيك فال ةتس ءاقل رمآلاب موقي نأ لبق

 دحأ لسراوماقأ كانهوء1 481 ةنس لهتسم ىف اياح اضر ىلع لن

 امئاكع ةيعاوط ميلستلاب ه رمأي دواد ىلا بس ىدنفأ مساق ب هلسر

 ىضمي دكي لف لبمىلع بلح نم كرحت مث . هسفنب هيلا ىضمب نأ فاخ
 انوعاطتأ كلذ هناكمىفهتفقوأو هتعورجابنأ هيلاتمارت ىتح ليلق ريغ
 لاهشلا نمهنادلب ىلاللستيو : كاذ ذا قارعلا باويأ قرطي ناك اداح
 ليربا لحدكي ملف كلذ ليقدحا امه عمي فنع وةدشؤدنجلا اًباسم
 مهنيب مقافتيو ابلهأ لاتخي ذخأو ءدادغبب لزندق ءابولاناك ىّتح ماعلا نم

 ىلوالا مايإألا ق هتم توم ناكف . سوفنلا ق بعرلا تثعب ةجردب

 نم ةريخالا مامالا ىف ءابولا ةأطو تدتشا مث ء مويلا ف نوسمخو ةثام

 ضرملا فعاضو «فالآ ةعبس ىتاثلا هفصن ىف تام ىح ربشلا



 م

 ةسمخ ىلإ دحاولا مويلا ىف تايفولا ددع عفترا ىتح ليلق دعب هتوق

 بعرلاةيهراهلمشو توملا نوكس مالسلاراد ىلع ميخ انهو ء ىفالآ

 نفدلا مهاتوم زيبحجي الإ مل مثال سانلا ىطمو , لماش عرف اهاتئاو

 لماع الو ءاقس قب ملف لامعالا تفقوو «ضرملل مهسفنأ زيهجنو

 «هدوقي ًايتوندحي لف ابراق دواد بلط دقل ىتح ,قيرط ىفالو رجتم ىف

 اوحبصأةمبل آ لع ىقأو ءابولا مهدرشنيذلا لافطالابعراوشلا تصغو

 قوملا نفد نع سانلا فك ليلق دميو . اماعط الو ىوأم نودي ال

 ةيقبلا نم ىأرمب بالكلا اهف ثيعت قرطلا ىف ةاقلم مهثثج تحبصأف
 كلذ ىلعلاحلاتضمو ؛ معاوق ضرملا كبنا نيذلا ناكسلا نم ةيقابلا

 تاليولا نأك« ديدج رب قارعلا لهأ رذنت رذنلا تلبقأ مث . انيح

 ! ىلب 1 محارت ةلجد هأيم تابقاف « مقافتم ءابوو مجابم ودع اهفكي مل

 عفترت ةلجد هايه ١مم ةنسلبريا نم ةريخآلا ةرشعلا تدهش دّقف

 دادغب ىرغأف عفدتاو ءاملا هنم ضافف , هموق مالآب هردص قاض امب "اك

 ضرللةوعليقأام أك,ديدش ًارصحابلهأ رصحو ابعراوش ىف ىفطو
 مث ةعلقلا ناينب ىعادتو ع ءاملا مامأ رابنت ةئيدملا راوسأ تذخأو,مهيلع

 ابعم لمحتوع فالالاب نك انمملا حستكمت ةئيدملا ىف هاومآلا تعقدت

 بئارز راوسأ تمدهتوىرارفلا نع ضرما مبكسمأ نيذلا ىطرللا تش

 دقو عراوشلا ف برضت تضمو«ةدراش تاكملاب هليخ تجرخت اشابلا

 حمقلا نزاخم متاعد تراهناو . اهنوطب ىلإ اهرمغي ءاملاو رمألا اهعور

 ةنسليرا ماتخيىف تاليولا تفرشأ اذكهو اهاونأ ىلع تحتفناف

 لك أ دقو ءتوملا تارك ىناعت ىهو ديشرلا ةئيدم ىلع ومو ةنس

 نوكسو بارخلا ةشحوالإ ابف قب ملو؛ابناينب ءاملا لك أو ابلهأ ءابولا

 !بابعهيطغي بارت ىلإ اهيفام لاحتساو ع بابيلا

 لو ءىث لك مدهت دقل ع هيلع صرح قارعلا ىف دوادل قب اذامو

 ناصيعلا 8# -

 لسيدواد



 قيرحلا بم

 ا مي

 مساق لخد يلف. اضر ىلع ةمواقم ءانع قحتسي ايش بئاصملا هل قب

 لمحيلو ًاريضالو ةمواقم دجاوب وه اف .دارأ ةيحان ىأ نم ةئيدملا

 هبامصأودواد لآ نكلو 1 اهلمح ءانعقحتست ابأ دجودأ ابلك ةعاضبلا

 نم ادام مل ادب نأ دعب مهسقنأ اوباسي نأ اوعيطتسي مل

 مساقلا اوضف , ليجعو رمش بارعا نم هعمنمو هدنجو مساق ٌةدش
 سحب ءاملا دك مل مث ؟ مهل لس ىتح ًاديدش اراصح ةورصاخو

 اربي ىضمو.اهدمخت نمدجيال ةدحتدوادرصقى نارينلا تعلدناىّتحاليلق

 ديزتف ناضيفلاهايمىفةعزفملا اهواوضأ سكعنت وي ةرومطملا ةئيدملا.ىني

 هيفام لع نارينلا تقأو « ميظعلا دواد رصق قرتحا اذكهو ؛الوهرمألا

 رمآألا نأك اداسف دلبلا ف نوثيعي مساق دنجو , ىلاوغو فئارط نم

 اضر ىلع لصوو ؛ دواد نععافدأل اومهو مهب سانلا راثفإ مهيتعيال

 دلبلا نع هتودري دواد دنجو دادغي لهأ "مبف « ءانثالا هذهىف هشيجب

 هنأ ءابولا تافامن ولكي سانلا ماق اذكهو « اهراوسأ ىلع هنوكميو
 ةرشع هادم لاط عارص « نيبئاجلا نيب فينع عارص أددتباو , هعنصي
 هسيل] تثعبف اضرللع قيفوت نمةناتسالا ةموكح تسشي ىتح عيياسأ

 ةتيدملا نع دادترالا نأ لجرلا دجوو « دادغب نع هفرضتو همدقتست

 ةمينغلا لمأ لع الإ هلوح فافتلالا لع نوصر .ال هدنج نآلو لاحم
 لاخلا هذهلعءاقبلانأ كل ذك دواد دجوو ء راصحلا ىلع ماقأب ,دادغب ىف

 كيش رمآلا نمكلمب الف ءادلا هبرعتسي ًآضير منيح نم ناكو ؛قاطيال
 ءابعالا هدبي ىضمو حببصلا لص و ًاضوتف ميلسقلا ىلع رماألا رخخآ ممصق

 باوبألا هل ستفت لف , هسفن مسي نأ بلطو اهماوبأ قرطو ةعلقلا ىلإ

 نوقلي ىلاتلا مويلاف دنجلاهءاج ىتح ثبلو ءابلخدف ةبيرق راد ىلإ ىضف

 اياحتلا نالجرلا لدابت ثيح اضر ساجبي ىلإ هوذخأو « هيلع ضيقلا



 ىتلاةدليلاعراوشف نامآلانونلعي نودانملا ىضموء ايوس ةوبقلا ابرشو

 . اماطح ال] اهنم رهدلا تايكن قبق م

 ىرديال وهر ةينيطنطسقلا لخدق ءايوروأ ىلإ كلذ دعب دواد لسراو

 ماع وحن قب ثيحدترسأع م ةسورب ىلإ كلذ دعب ىفن مث ع اريصم هسفنل

 هاقبتساف« ةديدج ةحفص ل جرلا ةايح ىف بتكت نأ ريداقملا تدارأو
 تطاحأ ىتلا ةبيصعلا تامزآألا ىف هنم ةدافتسالا لمأ ىلع ةلودلا لاجر

 نملمعلاى لع لبقأو تدثملا هضرم نم لجرلا ىفاعتو  كاذ ذإ ةلودلاب

 من ةناتسالا ىف ةلودلا سلجم ًاسيئر نيع مث « ةنسوبلا ايلاو يقأف ديدج

 ماتخ ناك مث ع هسورب ىلإ مث ةرقنأ ةيالو ىلا ؛مسو ةنس ىلاوح لقن

 هماقأفعهردق وديجملادبعناطلسلاهنع ىضر ذإ هيضاموهنث اك اريدج هنأيح

 تاونساالجرلاىضقكائهو ةرونملا ةنيدلاب نيفيرشلا نيمرخلا سراح

 ضرعتسي فيرشلا مرحلا بناج ىلإ ليوطلا هرمع نم ةيقابلا ةثالثلا
 هأفاو تح « تاليولاو دجلاو ثادحالاب ةلذاخلا ةليوطلا ةايحلا هذه

 امها ةنس هلجأ

 تراصدقمهتدايق تناكع قارعلا كيلامةيابنباءاذي]دواد توم ناكو

 ىف اضرولعب رقتسي ماقملا دكبأ ملف , كب حلاص و هودواد عابتإدحا ىلإ

 ًارصح مر صح كاتهو ءابف لزن ىتلاهراد ىلإ كيلاملا اعد ىتح قارعلا

 نع مهونفا ىّتح مييلع اودتشاف «نابلآلا هدونج مهدلع قلطأو ًاقينع

 -ليخلا كب انسب سيدو هن أصح ىلع نمّقلأ هسفنكب حلاص ىح- مهرخآ

 ,ناكم لك ىف كيلاملا ىلع ءاضقلاب ناطلسلارماوأ سانلا ىف تعزوو

 ىلا ةثفلا هذه ىلعءاضقلا مت اذهبو « رثأ محل دعي مل ىتح سانلا مهعبتتف

 « قارعلا ىف ىطسولا روصعلا لئالد نم قبام رخآ اهدوجو ناك

 دواد لرع

 كيااملا ةمعذم



 تشي كارتالا ناطل

 قارعلا ف

 نس ديفتسإ قارعلا
 ةاودلاةريطح ىلإ هتدوع

 ل مال

 تاونس كلذ لبق ةناتسالاو ةرهاقلا هتأرام دادغب تأرو

 نكمل

 ىف هيلع ترجام فلاخب وحن ىلع قارعلا ىف رومأألا ترج اذه

 ةلودلا ءازجأ لك انيأر دقه « نيحلا كلذ ىف مالسالا دالب نم هريغ

 اهاندجوو,ةلودلانالطلسلةعضاخ رشع عساتلا نرقلا علطم ىف ةيئامثعلا

 ابليبس ذختت اهمموعش تأدب دقو ناطاسلا كلذ لع ةجراخ هفصتتم ىف

 رصم انيأر اذكه .داليملاو .وشنلاب اهتايموق تأبنأو لالقتسالا وحن
 ناطلس نع القتسم ناكدقف قارعلا اماف ع اهريغو ناقلبلاو ماشلاو

 ةتس اهناطلسف الخاد هب اذاف رشع عساتلا نرقلا علطم ىف ةلودلا

 مايألا هب تمدقت امك ًاروبظ هيف دادزي كارتألا ناطلسب اذإو ١ معو

 ةرصبلاو دادغب تناك 1١8٠ ةنس ىلاوخ « رشع عساتلا نرقلا ىف

 ٠ تناكو ءاناطلسالوةعاطةلودلل نوفرعيال ماكحدي ىفبلح وك وكر كو

 ناطلس تحت لصوملاو روز ربشو نابابو ناذمبك دودحلا تايالو

 قى امأو , ةلودلا ناطلس نع ادعبو الالقتسا رثك أ رئاشع ءاسؤر

 اشايلا ءاوا ىلإ ةعومجبةعبرألا قارعلا تالايا دحب انناف ءإخو+ ةنس

 ةقداص ةيئو رهاظ ناطلسب ابنكحت ءةنيطنطسقلا لبق نم نيملا ىكرثلا

 قارعلا دادزا املك تاونسلا تمدقت الكو عاما ةلودلل ابعاضخال

 ثيح « ةينامعلا ةلودلا ةرطيس لئالد هيلع ترهظو ؛ ةعاطو ًاعوضخ
 اعوضخ ةبنامثعلا ةلودلا, ارجأ رثك أ ناكق ارعلا نا انلق اذإ .ىطخم ال

 . ىريكلا برحلا ليبق ىلإ ةيناهثعلا ةلودلل ةعاطو ناطلسلل

 امضوأ : بايسأ ةدعل ع هيلع اريضال قارعلل اريخ ناك كلذ نأ دب

 تناك لب « نيحلا كلذ ىف ىوقوأ أشن دق نكي مل «ىقارعلا بعشلا» نأ

 سرفلا نيب حوارتي المأو , عماط لك ف دهو رماغم لك عمطم دالبلا



 سس سالي سس

 « قخمال عشمب ارتلحناو ايسورلا اهيلا رظنت ةمينغو , كردلاو برعلاو

 اهل اريضم دالبلا هذه ىلع كارتأألا ناطلس فعض ناك فيك انيأر دقو:

 تالودلاو ذل مههيف برتحتاناديم اهأيإ العاجو « ةيضاملا تاوئسلا ف

 وأ قارعلا ريخ كلذ ىف نوكي نأ ريغ نم , هيف ناطلسلا ىلع عزاتتت و

 ىذلا ءاقششلاو رتاوتملابارخلاو غلابلا ررضلاب هيلع كلذ داع لب « ةدئاف

 جورخلاو لالقتسالا هبش نم هلاح ىلع قارعلا ىقب دق ولو . ىهتفيال
 نيب عاذنلا نآل «اريثك ائيش ىذآلا فونص نم ىقلل ةلودلا ةعاط نع

 ناكف , ةداوه فرعتال ةدش رشع عساتلا نرقلا لالخ دتشيس لودلا

 امأ ءررضلاوىذألا هب دادزي مث نمو ,فعاضتيس قارعلا ىلع ابعازن

 حور فض ١

 داللا ى ةيونعملا
 كات دا

 كارتالا لوحد +
 هيمحقلودلاةعامو ىلاثو ,راطخألا هنع قنو هنمآ دقق ديدج نم ةلودلا نايك ىف هلوخد

 فصتتم ىلاوح نم حبصت تأدب ةينايثلا ةلودلا نأ بابسألا .ذه
 ةمرتحم ةلود ىأ «ةيوروآلا ةعومجملا ىف اوضع رثع مساتلا نرقلا

 لوخد ناكف. اهمامز نم ءىش ىلع ءادتعالا لع ىرخأ ةلود ؤرجتت ال

 لود نم عمطم ىأ نم هل انامض ديدج نم ةلودلا نايك ىف قاردلا

 ادغو سيراب رمتؤم دعب ايكرت زكرم نم قارعلا دافتساف « ابوروأ

 هذه ىف هيلع ءادتعالا ىلع ةيبوروأ ةلود ٌؤرجتال انومض» هلالقتسا

 ثلاثو . ىذآلاو ءادتعالا نم املالش ةفيعض ةلود ملست مل ىتلا ةرتفلا

 فيلاكتب هل لبقال اريقف ًافيعض كاذذإ ناك قارعلا نأ رومألا هذه

 ةغلابلا ةقفنلا و ريثكلا لاما ىلإ نيحلا كلذ اجاتيمع ناكدقو + هس

 امو عافدلاو ةراجتلاو ريمعتلاو نمآلاو تالصاوملاو ىرلا نوئشل

 ملول هلك كلذل مذاللا لاملا ىلع لصح قارعلا ناك فيكف « كلذ ىلإ

 ضعيب هنع موقت« ىنخلا ضعب ةينغ :ءىتلا ضحب ةبوق ةلودل ًاعبات كي
 تانسح نم ةنسح كلو . تاقفتلاو فيلاكتلا نم هنع زجس ام

 ناف « ابيلا مامضنالا لئاضف نم ةليضفو ىربكلا تايروطاربمالا

 لود اعماطمن م

 قارعلل ري م
 كاذذأهقعضو



 مايضنالا ايازم
 تاي روطاريم”الل

 ىربكلا

 ىلاةجاح ىفدالبلا-4
 رارقتسالاو .ودهلا

 تاءرت لعراضقلا-ه

 ىف رئاشعلاو لئانقل

 لامشالا
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 ىلإ مامضنالا نم ابلك هدئافلا ديقت ةريغصلا ةفيعضلا تاليودلا
 اذإ اهلا برطضي و فعضتو « لوحلاو ةوقلأ تاذ تايروطاربمالا
 سأ اذهو ءابسفن تاقفنب موقت نأ ىلع تديرأو اهسفنب تدرفنا
 ةيروطاربمالا مامز ىف ةلخاد تناك ىتلا ممألا لاحانراق اذإ هظحالن
 ةيروطاربمالا » نأ ظحالتق , اهدعبو ةيروطاربمالا مايأ ةيواسعلا
 ىف ىربكلا عيراشملاب مايقلا لع ردقأ تناك « ةسدقملا ةينامورلا
 نأو: ةريغصلات الودلاهذهنمةراجتلاو ةموكسحلاو عافدلاو تالصاوملا
 اهنم ةيروطاربمالا لظ ىف اشيع دغراو الاح نسحأ تناك الثم اسقلا
 ايك اذول_وكيشتو رجلا كلذكو ءمويلا اهيلع ىه ىتلا لاخلا هذه ىف
 ةيروطاربمالا نع تعرفت ىتلا تاليودلا ةماعو ايفالسوغويو
 تاداهتءالا هلممتف ةلودلا ةريظحف قارعلا لوخدف ع ةمدقلا ةيواسعلا
 هتيئازيم ىلع وبرت ةينازيم نم ةدافتسالا نم هنكمو ء ىريكلا ةيلاملا
 ةدافتسالا هل حاتأو ىربك شويج ةيامح ىف هلعجو ةفعاضم اناعضأ
 ىف قارعلا ىف ةرفوتم نكن ملةردقو ةيافك ىوذ لاجر ةربخ نم
 ىف نيملا كلذ تناك دالبلا نأ بابسآلا هذه عبارو , نيحلا كلذ
 تامزاألا ءانع نم حيرتست ىتح ءودهلاو رارقتسالا ىلإ ةجاحلا دشأ ىف

 ىف برطضت ابائابق تلظل اهنأشا تكرت دق ولو ءاهتاليوو ةيضاملا
 امأف , ءومم دالبلا دادزتو ًافعض دادزتف امهنيب ايف برتحتو ابيحاون
 ىفايتيثأ و برحلاو ديكلا نع لئابقلا كسمأ دقف ىوقلا مكحلا اذه
 < قارعلل اديدج اثعب اذه اهنافتلا ىف ناكو « ةعارزلا ىلإ تتفتلاف اهض نأ
 سماخو: ءاوسيءاوس رصمك ةعارؤلاب ايحب ىعارز رطق قارعلا نال
 - ىرئاس هم لب ليغ دق ىوقلا مكنحلا اذه نأ ًآضيأ بابسألا هذه
 نأذإعرئاشعلا و لئابقلا سوفن ىفةمئاق تناكى تلا ةلاصفن الا تاعزنلا لئق ىلع
 تضمو.ابهتيحان ىف لالقتسالا أب لاط دق ناك لئابقلا هذه نم الك



 ل مو

 ىف دالبلا ةن حو قرفت اذه ىعمو « اهتيحاتب لاصفنالاب الإ لفحت ال

 ةيرضوامئعلاكحلاناكف « ابيفدحتتنأ الآي رورض ناك ىلا تاوئسلا

 « ةدحاوديلابلك هيحاونعضخأ هنأ ذإ « ةيلالقتسالا تاعزلا ىلع ةيضاق
 لوألا ةربلل رئامشعلاءاسؤورسحأو روبظلا ف قارعلا ةدحو تأدب
 ءامعزلا ءالؤه بولاق ىف امنت تأد و دحاو ندب ىف ءاضعأ ممأ اذهمو

 كارتالا نأ كلذ ىلع ناعأو «ديدجلا دحاولا نطولال بحلا رعاشم
 وحن نوحنياوذخأ لب ناكاك تالاياعبرأىلإ امسقمقارعلا اوكرتي مل
 دحاو ءاول ىلإ هلك هعمجو هديحوت

 لاوز نيب تضقنا ىلا تاوتسلا ةيمهأ عجرت بابسألا كلت ىلإ
 بعشلاةءاضحلا تاونس ىهف « كارتآلا مح قارعلا ةدوعو كللامملا

 ىصلا ريح باآلا ةياعر نآل بويعو ءىواسم نم اهفام ىلع قارعلا

 آيأ : هسفنب رعشي الو زيمالثدحدعب وهو هأعرت ثداوحلل رك رث نم

 ءاكذلاو دقوتلاو ةفاصحلا نم ىصلا غلب امبمو بآلا ةلاح تناك

 ىلع ةيزيلجئالا - ةيوروآلا عماطملا نأ ابتيمغأ نمادك أ انديزيو

 ىف ًادج ًاريطخ ل تحضتا دق تناك - صوص1لا هجو

 نيربنلا فشك زيلجتالا ثوعيل مت نيحلا كلذ قف « تاونسلا هذه

 بقعأو ؛ةماعقارعلا دالبلو اممل تاروصملا مسرو« امهتيئامةساردو

 جيلخلا نم لقنلا ىف اهنامعتساو نيربنلا ف ةيراخب ةمظتنم نفس رييست كلذ

 اوطشني ملولوكلذل كارتآلا لام طفي لولد ء رمحأألا رحبلا ىلا ىسراغلا

 ةرات ةيزيلجنالا تاكرشلا ىلع دادتشالابو ةرات هةسفانمب هيلع ءاضقلل

 امك هقنخيو قارعلا ديقي أديق ةيحالملا طوطخلا هذه تحبصأل:ىرخخسأ

 ةراجتلا تناك كلذك « كلذ دب رصم ىف سي وسلل ةانق تحبصأ

 ًايسايس اًمامتهاعبتقسا ًاعامتادالبلا ىف عسنتو مظتنت تأدب دق ةيزيلجنالا

 نيحلا كلذ ىف كارتألل اعبات قارعلا نكي مل ولف , زيلجنالا بناج نم

 ايداداقألرعلا ديسوت

 ' ريلبتالا طاق
 دالللا ىف

 ةيراجتلا نقلا

 يسربتلا ى

 ةراجتلا طاش

 قارملا ف ةيزيلجنالا



 قئالعلا وس
 ةيلعلا ةلودلاو سراقب

 سل يا سس

 .قيرطلا اذه نع ناتسخواب ودنهلا اودلتبا اك ةنيه ىلع نيلجتالا هعلتبال

 نيم مساحلا عارتلا تاوتئس كلذك تاونسلا كلت تناكو « هربغ نعال

 .قارعلا رظنني ىذلا ريصملا وه اذهناكو ء سراف ىلع زيلجتالاو سورلا

 حضتا ماع ىضقنا املك اذكهو ناهثع لآ ةفياخ ةياعر ىف نكي ملول

 قارعلا ناكوا هب نوزوفي ىذلا ريخلا بناوج نم بناج نيسوروألل

 ىرتسو . هضرأب راثثتسالل مهيعسو هب مهقلعت كلذ دادزيف . مل ًاعبات

 .فشكلا ثوعب وديدحلاةكس عيراشم ماهتهالا ةدايز ىف ًاحضاو كلذ

 راثأ نع بيقنتلا ىارعلا ىلإ دفاوتت تاونسلا هذه ىف تذخأ ىلا ىلعلا

 هتلزع نم قارعلا تجرخأ بابسأ كلت لك هيد ةمعدقلا ةراضحلا
 فصعت تناك ىنلا ةرطخلا تارايتلا ىرجم ىف ًائيشف ايش هعضت تلعجو

 الو ةعزانملا ىلع ًاريدق ناك امو , تاونسلا هذه ىف ةيلودلا ةسايسلاب

 ةلودلا ىلإ هباستنا يف نأكفءةديدج ةايح وحن وطخب دعب وهو ةلجاسملا

 ءاحنالا نم وك لع ًاظفحو هل ةياعر كاذ دإ ةينامعلا

 ىف ًاديور ًاديور ءوستقارعلاو سراف نيب قئالعلا تناك كالذك

 سرفلاو كارتآلانيبةميدقلا ءاضغبلاو عازنلا بابسأ نال ,تاونسلا هذه

 كلذ ءامتاق قارعلا س هلا وزغ رطخ لازال مث نمو , ةمئاق تلازال
 ببست «قارعلاو سرافضرانيب لقتنت أتفتال تناك ةيدبتملا لئابقلا بأ

 تناكو « موي لك عازتلل ًابابسأ دمجوبو ءاحل ةياهنال لك امشم اذهب
 قارعلا بونج ىف ةسدقملا نك امآلا ف سرقلا اهيعدي ىلا قوقحلا
 ,ءادعلاو شرحتلا ىف امئاد ًايبسو كارثآألاو سرفلا نيب عازنلا عضوم
 تاوشاب نم ًاريثك ًائيش ىذاألا نم نوقلي سراف راجت ناك كلذكو

 ماقتاالا ىف ريكفتلا ىلإ هزفحيو هاشلا ريش اذه ناكف , قارعلا

 ةالولا ناك ام ةدح ءادعلا كلذ دازو « قارعلا ىفمه.رضب كلرتلا نه
 هناكو ؛دادغب ىفداشلا ةعاط ىلع نيجراخلا ءاويإ نم هنواعفي نوين امّنعلا



 ميلا

 ىتلا دودحلا نادلب ضعب ىلع عارنلا نع نافكيال كلذ ىلإ نايحلا

 اضر لع ابجاهىتلاةرمحلا ةدليك « برعوسرفوأ سرفو كرت اهنكسي
 الو ع رئاسخلا نم كلذ نع جبت امع اضيروعت ةامشلا بلطف «1مساب ةنس

 ةدهاعم ىف اعفتا يح رشلاب رذني اقيقد نيبناجلا نيب فقوملا لاز
 تبقعأوءسراف ماهز ىفةرمحملا ىقبت نألع م6 ةنس ةيناثلامو رضرأ

 دودحلا ريرقتل سورلاو زيلجنالاو كرتلاو سرفلان م ةنجلفيلأت كلذ

 نيبئاجلا عماطم بيسب ةلأسللل حيرص لح ىلإ هتئت لق «نيدلبلا نيب
 ىف سورلاو زيلجتالا طاشن كلذ بقعأو , فالخلا ىلع امهرارصاو

 ةلاخلا رارقأب ىبنتا ام سرافو قارعلا نيب قطائملل طئارخ مسر
 هب ترقتسا ؤم59 ةنس دقع قافتا ىف ءىثلا ضعب دودحلا ليدحتو

 . نيح ىلإ امعضوم ىف رومألا

 عبتتسا اروطت تروطتدق قارعلا ىف ةيزيلجنالا للاصملا تناكو

 ىمايسلا دالبلا لبقتسم ىلع رطخلا نم ابي ةديدج ةسايس زيلجنالا نم
 قارعلا ىف ىزيلجنالا ىراجتلا لصنقلا ناك اينييف : ريثكلا ءىثلا

 ءادتعالا فكو تازايتمالا ةاعارم ريغرششع نماثلا نرقلا ىف لطي ال
 رشع عساتلا نرقلا ىف ىزيلجنالا مقملا حبصأ « راجتلاو لسرلا نع

 آاسراحو ؛ةمخض لاومأس ءءر تاوذ ىربك ةيحالم تاكرشل ًايعار
 لودلا تحبصأو ءابتماقإ ىف لاومألا ريلجتالا لذب ةيفارثلت طوطخمل

 قرشلا ىفاهتاي روطاربما نوُش ىف ابتمالسو ابمايق ىلع لوعت ىربكلا
 ابيف ةببلع تآيه ىلع افرشم حبصأ دق كلذك ناك و ء قارعلا ىلي امب

 ةظقيب مهدورجابوروأ ىف ةيبلعلا سلاجلا بقت ءاملعلا نم ةفئاط اهيف
 نم ديدع ددمع نع كلذ ىلإ الوئسم ناكو « نيميظع مايتماو

 تحيصأرحآ ظفابو « () تايفشتسملاو سرادملاكةيريخلا تامسؤملا

 امدععءأوعر 0م. كأ, 79-0 1١

 -ءورضرأ ةدهاعم

 يناثلا

 ريطجتالا زكرم روطتا
 قارملا



 ل "مع

 كلذك هتلود نكت ىلو « ابسرحبو اهاعري ةثيعم حلاصم قارعلا ىف هل

 حلاصملا هذه تداز موي ىضقتا املكو ع« كلذ لع اصرح هنم لقأ

 هضرأب نوئيشتي زيلجنالا تلعجو ,ةروطخ قارعلا ىف ةيزيلجنالا

 انم نمو « هيلع ءاليتسالا ىلإ مم ىدؤي بولسأ ىف نوركميو

 ةظحالملاب اريدج ارطخ اروطت قارعلا وحن ةيزلجنالا ةسايسلا تريخت

 ةيزكرملا ةموكحلا ةيوقت ىلإ مهيفظومو كارتأللا ةالو ةمه تبجتا

 ىلإ الك مبتيانع تف رصناف ,احل ةيداعم وأ ةسفام ةطلس لك ىلع ءاضقللاو

 ميدقلا ذفانلا ناطلسلا ىوذ نم مبيلا نمو رثامثعلا ءاسؤر ىلع ءاضقلا

 تقولا نم اعستم تاوشابلا دحي مل انه نمو , دودحلا نئادم ضعي ىف

 ىوقأ ناك امبرو ءدالبلا ىف ةيوروآلا تاحالصالاو ةمظنألا لايخدال
 وأ تاحالصالا هذه نومبقي اونوكي مل مهنأ كلذ بابسأ

 دالبلا لهأ مملعت ق نوعرشب مدجي م م نمو , اهردق اهنوردقي

 ىف اوركفي ملو , ةديدج عناصم ءاشنإ ىف اوعرشي ملو : ًاثيدح املعت
 « الثم رصم ىف ىلع دمح لمف م ةثيدحلا ةيحصلا بيلاساللا لاخدإ

 ةدملا ىف ادج ًائيطب اريس قارعلا ىف حالصالا ةكرح تراس مث نمو

 لمعلا ًاديىذلا :اشاب تحدم مودقو اضر ىلع ةيالو نيب تضقنا ىلا

 تاحالصإ ذيفنت ىف ةالولا أدبي مل لب « 184 ةئسف ىحالصالا جتملا

 ةليوط تاونس دعب ىأ امشاب بيجن دبع ىف الإ ديجملا ديعو ىناثلا دوم
 ماعم نم قارعلا ىحاون ىف دبي لو . كيلامملا ةلود ىلع ءاضقلا نم

 نوئش نواوتي نيفظوملا ةيدنفآلا نم ةمظننم ةقبط دوجوالإ ديدجتلا

 نم امبف رثك أ اوباكامب رو « ةييوروآلا سبالملا نودتريو ةرادالا

 ذوي مظع فخأم كلذو . اهل اريدقت رثك أو ةثيدحلا ةراضحلل ممريغ

 نأ قارعلاك دلب قح قفاصتالا نم نكي ملف ,'نيحلا كلذ ىف كرتلا ىلع

 تناك ىتلا ةرثفلا كلت ىف بيعملا لامهالا اذ فه هيف حالصالا لمه



 دسم نر و سس

 . اودع ةيرغلا ةراضحلاب رضحتلا وحن ابيف ودعت لودلا

 ةراضحلا مبف نع كارئآلا ةالو روصقل] عجار كلذ ىف ببسلاو

 «هرومأ مييلا تلكو ىذلا دلبلا لايح مهئابجاول مبلبج ىفو ةيبوروآلا

 فصالخالا وأ محلا ىف ةردقلا نم ءىثث ىلع نكي ل هسفن اضر ىلعذ

 بيجت اهرومأ ىلو ىتح هدبعف اهبارطضا ىلع دالبلا تلظف .هلمع ىف
 ةمواقم ىلإه مه قرصو ؛ امهف عسوأو هنم ردقأن أكف ىلع ؟ ةنمم اشاي

 بقلملا امثاب ديشر دمت ليلق دعب هبقعأ مث « دالبلا ىف ىنجألا ذوفنلا

 قارعلا ىلع دوعأ هنكح ناكو « هيقباس نه ًاريش ناكف ىيلرحي

 ىعوةدشلاب مذخأف نيفظوملا ى-اغم ةمواق» ىلإ همه فروه ريخلاب

 نورخآ تاوشب هبقعأو ؛قارعلا ىف ىرلا تاونق ءاشناب ةديدش ةيانع

 (ررثأ اذ ائيش مهل رك ذي خيراتلا داكيال

 ديحوت ناك دقف مبمايثها قرغتساو ةالولا دهج دقنتسا ىذلا امأ

 مدقام لجأ كلذو ءايلعلا ةفيلخلا ةطلسل سفانم لك ىلع ءاضقلاو دالبلا

 ةعرنلا لع ءاضقلا ف تاوشابلا دتشا دقف « تاءدخلا نم قارعلل كازتألا

 بقلملاا شاب دمت نكمبو:ليلجلا لآ لصوملا ىناموقي ناكىتلا ةيلالقتسالا

 لصوملاداعفي ا موعم ةئس دودح ىف مماطلس لعءاضقلا نم را دق ريب هجناب

 «سرافىلإ ىرخأ ةراثوركب رايدملإ ةران هنعلصفني ال قارعلا نه ءوج

 ةميدق توبي كحلاباهيف درفنت تايعاطقا ىلإ امسقم قارعلا ىلامش ناكو
 ءاضقلا ىف تاوشابلا طشنف ع قارعلا نع ةلصفنم تاليود هتم تلعج

 ناورشو نيدرام ىف اهيلع اوضقىتح «دحاوف ادحاو توببلا هذه ىلع

 قارعلا بونج ناك كلذك . ابيلا امو ليرأو ىثرسو تسداربو

 ىقتو( )١411 اشابقمانو (1مج.) اشاب قيفرت دحأو(وخدو) امشأب يرون ىفطعم ما(0)

 ىتحرداق لاري انوهرم قارعلا حالصا لظف عدالبلا ةجاس ءالؤه نم دحأ سحب ع أشاب نيدلا

 كيدحلا قارملا ىأاشاب تحدم ىلا جاه ةئس روم'الا تراص
(0:) 

 اضر ىلع

 اشاب بيجي

 اشاب ديشر دمع

 ىلبلجلال آلع ,اضقلا
 لسوملا ق



 - م ل

 نمو اضر ىلع]زب ملف « رئاشعلا لاجر نم ةطلساا ىوذرعبل ةمعط

 خياشم لامآ لك ىلع اوضق ىتح دوبجلاو تالملا نورتاوب هالت

 ىلإ قارعلا بونج داعو «لالقتسالا ىف امهريغو ءالبركو فجنلا

 . داحتالاو ةعاطلا

 طشندقف , موختلاو دودحلا ةنيعمةيسايس ةدحو قارعلا حبصأ اذاف ١ لئابقل ةكش جالع

 عةدحاو ةيحان ىف رةتست ال تناك ىتلا لئابقلا ةلأسم جالع ىف ةالولا

 قزرلا لئاسو نم اهلا ءو ةعارؤلا ةرشابم نم دالبلا لهأ نكمتالو

 رارقإ نم ةموكحلا نمت لئابقلا هذه تناكف ءضوبنلل دهب ىذلا/ تنم

 « ةيزكرملا ةموكسحلا م اوال عوضخلاىنأتو تالصاوملا قوعتو نمألا

 تماوام مدقت ىأ ثادحإ وأ حالصإ ىأب مايقلا روسيملا نم نكي ملف

 ناكوي ءالعتسالاو نايصعلاو لالقتسالا نم املاح ىلع لئابقلا هذه

 ىف اوأطخأ مهنا ديب , ةعاطلا ىلا اهدرا اوضبني نأ ةالولاب ًاقيلخ

 اهدحو ةوقلل اوأجل دقف ءلاحلا هذه جالعل اهوكلس ىتلا ليسلا

 نع اودعتبينأ مهم ىلوأ ناكو.انغض بواقلا المو ظئافحلا اوراثأف

 «مهقوةحو مهلو مهناكم مهل موق ءاسؤرلا ءالؤبف ء فنع وأ ىذأ لك

 ةملكلا ئوذو دالبلا لهأ ريخ اوناكو , نمزلا رورمب اهوسكىتلا

 ليبس نع ىتأي مهرارقإ نكي ملو « ملافألاو ىحاونلا ف ةعومسملا

 هجوتي نأ ملاحلا ىلع ناك « ممل ةعارزلا قب رط ديبمت نع لب فيسلا
 اوشيعو , قسنلا اذه ىلع شيعلا نع اوذك » مهل لوةيف حصنلاب مهيلا اوف

 حييحصلا لحلا نكي ملو «هنم كل نكمئسىذلا نسحاألا بولسألا ىلع رثاعلا عموبتسابس ىف

 لب ةيمادلا تاب رضاا قيرط نع لئابقلا مده ةمئادلا ةيلبقلا ةلكشلل

 ىتلا ةلضعملا ل>ناكو : اهمنولضفيو اهنولبقي اهلاجرل هديدج ةايح ديبمت
 ىفؤلئابق اورقأ و ”رئاشعلا .اسؤرل ولوقينأ وه ابيجنو اقمان تفداص
 لعرهونمأ , تاونقلاب مهضرأاوو نأ ىلع كلاجرا ون واعو .ضرأألا

 هالو ةلداعلا ةفيفخلا بئارضلا الإ ميلع اوضرفت الو « مهديأب ام



 ل ”ملاب

 ةبيط ةأداكم سحنلا اوئفأكو « مهضرأ ىلع ودعي نأدحألل اوحمست
 تالحلا ةالاومو , فنعلاو ةدشلاامأف (١)هعفني اذخأ .ىسملا اوذخو
 نيب تاراثلا ةماقإو بولقلا قيرفتالإ ةجينت نم هل نكت لف ثوعبلاو
 كلذ ثدح دقو . ةيزك ملا ةموكحلا نيدو اهنيبو : ابضعب ولئابقلا

 ء اهضعبو لئابقلان يب هتاباعسو هتدمش واشاب بيجت بورحلا ةجيقن لعفلاب
 تاونقلا ءاشناب ؟يلرج مها نيح ءودحلا ضعي لاوحالا تأده امبإو
 ريخلاب اهيلع دوعأ هنأ تدجوو عرزلا ىلإ لئابقلا تفرصناف ,ةعارزلل
 ىف ؛ ةياعس وأ برح نود ةعاطلا ىلإ تراسف « ةموكسحلا ةزجانم نم
 ىنضملا نع اهقاعو دالبلاب رضأ الشف ىناثعلا كسلا لشفةيحانلا هذه
 . ةراضحلاو مدقتلا جرادم ىف

 «داللا ةسايس ىف ءاوشع طبخ نوطبخي لامعلا ىضم اذكه

 دسفأف ممدحأ نسحأ امبرو , نيهلاب هوحلصأ ١ راسيلاب اودسفاف
 ءانرلا قيرط ىف ةافحلسا .ىطب ىف دالبلا تضمو . هلمع هتفيلخ
 اورظني نأ سانلل حاتيال ذإ.مدقتلل ل وآلاةرطخلاوه ىذلارارقتسالاو
 أدهتو مهلزانم ىف اورقي نأ دعب الا اهوأش ىلإ ومسلاو ةراضحلا ىلإ

 ١ مهقازرأ ىلإ اونكسيو مهلاوحأ

 داحلا ةموكحو ةيوروألا تاكريشلاو لودلا تناك نيحلا كلذ ىف

 قيرطل هيحاوب ديبمتو قارعلا ىف لغوملا ىف دبجلا رتاوت ابتكرشو
 نيب اولقتتيل ةليقثلا مهفيذاجع نويرضي دالبلا لهأ ناك اميبق : دنهلا
 نيرهنلا بابع تورخ6 هباحصأو ىنسك ناك تارفلأو ةلجد ىفض

 امهآطش نوحسعو « تارفلاو ةلجد م نيتيراخبلا مهتنيفسب

 ةفداع ميتال « ةحالللل امبتيحالص نوردقيو اميهامم نوربسيو

 دوك مهقوعي الو عمهنم أرفن لنقتو مهنفس ىدحإ قرأ: ءاجوه

 (1) ةآمدعمأععت 0م. نأ 8ر 9

 ف ىسك ثيم
 قارملا



 ,ىشس, شئيل سولب
 ةيحالم ةكرش

 قارعلاف

 لمعي قرتلا ىلاولا
 ةكرشلا داعبا لع

 ةي زيلجنالا

 نم ةيحالم ةكرش
 لهاو كارئالا

 دالبلا

 ككملا ع راثم

 ةيديدحلأ

 سس ان يايا

 نانئمطالا ضعب ىلإ رءآلا مهب ىبتنا ىتح , مولل تاقحتئسم ىف ءاملا

  ةليلق تاونسب كلذ دعبو ,نيربنلا ىف ةيراجتلا ةحالملا ناكمإ ىلإ
 هتكرش أشنأو هثوحب نم شنيل سولب ىبتتا - وممو ةنس ىلاوح

 . تارفلاو ةلجد ىفمظتنملاىربنلا ل قالاب موقت انفس مدقتساو ؛ ةيحالملا

 ءارئلجياو دنهلانيب مثادقي رطنم أرج نبرهملا لعل ىنيرطلادبمب ذخأو

 قيرطلا كلذ ءاشنال ارتاجناو دنحلا ىف زيلجتالا راجت ةضوافم قأدبو

 نورهاغم نويرامعتسا اهب ماق ىنلا ةميظعلا ثاحعالا عيئانن ىلعأدمتعم
 دووجنل وكو 5ءاطزت ىلس ع ]همعم زئوجو 17611 سكلبف لاثمأ نم

 نم نكم ىح ميلا نمو 8عموطعم رشيوبو ( 01 م4

 اشاب ديشر تافتلا اهلامعأ تتفلتسا نأ ابح اجن نم غلب ةكرش ,اشنإ

 ىرخأ ةيحالم ةكرش ءاشنابو انيح هدشلاب اهتضراعم متهاف « ىلرج

 أبيط اقيفوت ىكيلرج قفو دق». ىرخأ ةرات ةيقارع لاومأ سوءرب
 « دادغب » و « ةرصيلا م امهاكيجلب نم نيتيفس ىرئشاو عدارأ مف

 « زيلجنالا قلقأ ماجنب راجتلاو ةموكحلل لقنلا ىف امبب لمعي ىضمو

 ىضملانم كلذ هعنمب ملو « هنائسالا فتاطلسلا هيلع نودئعتسي اوضف

 ةسفانمل نفس ثالث ءارش ىلع اهشاب قمان هتفيلخ عجش حاجنب هقيرط ىف

 و« لصوملا » نيبقا رعلا نفس ترمتساو عاب ةيزيلجنالا نفسلا

 انامز نيرهلا ف ةطباه ةدعاص لقتتت « ةفاصرلا » و « تارفلا د

 .. اليوط
 نظنلا نوليطي نويبوروآلا نوسدنبملا ناك أضيأ نيحلا كلذ فو

 رحبلاو ىسرافلا جيلخملا نيب ةيرب ةكس ءاشنإ ممصتل هضرأو قارعلا ىلإ
 كلذ دعب دادغب ديدح ةكس هترمث تناك ىذلا لمأتلا اذه , ضيألا

 فرص دق تامزآلا دارطضاو بارطضالا رئاوث ناكو . تاونسب

 لبسلا تمدمنإف ابقرط وأ ةراجتلا ىف ريكفتلا نع امام سانلا



 ل خوال

 ريسمل ةحلاصلا عراوشلا ند اهسفن ندملا تلخو ءابضعبو ندملا نيب

 تناكو ؛ كلذل اعيت دوكر هيش ىف ةراجتلا ةكرد كتناكف « تابرعلا

 ع ةمدعنم هبش اونجو هلامش نيب : ابضعبو قارعلا ماسقأ نيب ةلصلا
 « ةدحولا حورب ابلهأ روعش مدعو دالبلا قرفت بايسأ نم كلذناكف

 نآل دنبا اص قيرطك نويبروآلا هيلا رظندأ قارعلا ريغ نم ناكف
 ب نجلا ىلإ لامشلا نه دالبلا ىف قرطلا قشل لمعلا ىلع مهشعب كلذ

 منكم ىلا لئاسولا ىف ريك-هتلا ىلإ و - بلح لإ ةرصيلا نم سم

 ريكفتلل ىأ « ةينايثملا ةلودلا داليل وأ ماشلل بلح نم لاقتنالا اهب

 ةلص ىجراخلا ملاعلاب هلصتو قارعلا ةدحو عطقت ىتلا لئاسولا ىف

 ىد تنوكلا وه ىسلرف لجر كلد ىف ركف نم لوأ ناكو , ةمظتنم

 ىلإ قشمد ن٠« قيرطلا عطق ىذلا كترصتع لع طءوماطقماو سيرترب

 دقو , نيدلبلا نيب تابرعلل مظتنمقيرطل اعورشم عضو مث « دادغب

 نيذلا لئابفلااسؤرنموقارعلاو مامشلا فراجتلان م ريدقتلا هعورشم ىقل

 ريم ولا عيرلاب مييلع د وعي و ملاعلاب مملصي ناك ديدجلا قيرطلا نآل « مهب رم
 نيب ةقالع دوجو هسفن ىف ردق ىذلا اشاب قمان فوانعم راثأ هئكلو

 بلح و دادنب ىلإ ةرصبلا نم ني رهملا عطقت ىتلا - شنيل ةكرش رخاوب

 ةبغم فاخف « ضيبألا رحبلا ىلإ قيرطلا لئكي ىذلا عورشملا اذهو
 لاجرب نيبوروألا لاصتا نم ؟ريثك قوشأو مبسرتلاو لخدتلا اذه

 عورشملا طابحا ىلع لمعف « نيفيرفلا نيب تاقالعلا .وشنو لئابقلا

 توركفي نورخآ سانأ ناكو , )م هةئس ىلاو> كألذ نم نكلمي ىتح

 نييدنلربالاراجنلادحأ عصوف « قارعلا ىف ةيديدحلا طوطخلا .اشنإ ىف

 وهو « قارعلاب ةرام نيكب ىلإ هيلاك نم ىنظع ةيديدح ةكس عورشم

 ءاشنإ ىف ريكسفتلا قيرط حتق هنكلو ءءىث ىلإ هتني مل ىلا عورشم

 ىرغأ امنإو « برذلاب قرشلا لاصيال قارعلاب ةيديدحلا ككسلا

 ثالصا ولا وس

 قارعلا ىف

 عررشم
 نسي رار ىذ

 «ىديدح طحعورشم

 نيكد ىلاهيلاك نم
 قارعلاب ارام



 عورشم مهي لسأك
 اذ ىديدح طش

 تالا

 ليح وردنا

 اذبلاةكرش فأل

 صرعلا

 سيوسلاةاق ,اشأ

 ريلحي الار طن قرصي

 ىف ريكفتا ىع
 قارعلاب تالصاوملا

 فارثلب طم

0 

 ةلوبس قارعلاب رمث ىلا ةقلحلا ءاشنإ ىف ريكفتلاب .دبلاب نييبوروآلا
 س قيرطلا مظعم ولخو « اهيف ةيديدحلا طوطخلا دم ناكمإو هضرأ
 ةبلصلا ضرآلا وأ تاعفترملانم دادفب ىلإ (ةنرقلا وأ) ةرصبلا نم

 قارعلا ىلإ نوسدنبملا عباتت اذهلو , ةيديدحلا طوطخلا دم رسعت ىتلا

 ١84 ةنمم ىف ء رماألا كلذ قيقحت ىلإ ىدؤت ىتلا لئاسولا نوثحبي
 « تارفلاءاذحةيدب دحةكسعو رشم تمدقعم تدسمطوأل عضو

 هعبت مث ؛ كلذل ةمزاللا طئارخلا عضو ىلع دنهلا ةكرش هتعجشو

 قفوي م هنكلو ءعخورشملا مسرت ملا امئو هنس رزمطم ظنوطع

 ىذلا ]. 8. ؟طدهصقمد روتكدلا كلدكو « لمعلا ىف ءدبلا ىلإ

 اعد ليلقب كلذ دصبو ء ١مه١ ةنس ىلاوح ةئاتسالا ىف ىفوت

 « مزاللا لاما سأر لعل وصحلاةكرش نيوكت ىلإ 13. 2. ثدفعع»

 كلذ ذيفنت ىلع هعم لمعلل قارعلا ضرأ ىف نيفشك-تسملا رايك اعدو

 ةطخ عيبا عضوو لينك امو ىتسكو شنيل هيلا عمتجاف « عورشملا

 راثأدقو ء ضيب آلا رحبلاب سراف جيلخ لصي قيرطل ذيفنملاةنكمت ةلوقعم
 ىأ  هنكلو جنناك دروفتارتس ديبأتو نوتسرملب سامح عورشملا

 نيب اليم نيناقلا ىلاوحالإ هنم متي ملف , مزاللا لاملا دجي مل - ورسا
 لقنلل رخاوبلا ىلع دامتعالاب نوكرتشا تك ١و . تارفلار هنو ةيقولس

 ةيحانلا هذه ىف ةلصتم دوبجلا ترمتساو , جيلخلاو تارقلا ىلعأ نيب

 ىف دوهجلا ةالاوم ىلإ ايعاد زيلجنالادجي ملف سيوسلا ةانق تئشنا ىتح

 « دنبلل البس ًايئام اقيرط مهل تحتف دق ةديدجلا ةانقلا ى مادام قارعاا

 تالصاوملاو ديدحلا ةكس عيراشم ىف ريكفتلا ءىجرأ انه سمو

 . قارملا ق

 قارعلا عطقي ىفارغلت طخ ءاشأإ ىف ريكفتلا عنمب ل كلذ نأ دي

 كلذ نع طخلا ريبست ريلجنالا لضف دقو « بونجلا ىلإ لامثلا نم



 ل موو

 دبال ةينامثعلا ةلودلانأ اوردق مهنأل - رصم قيرط نعال - قيرطا!

 تلصتاو مت أذإ عفانملا نم اهيلعدوعب مل هتماقإ تاقفن ىف مبعم ةكرتشم

 دجويو ملا ىلع اهنيعي كلذ نآل ء ىفارخلت طخ ةناتسالاب ةرصبلا

 عيراشماوفوذت كارتآلا نكلو , اهتايالوب لاصتالل ًاعيرس اقيرط اهل

 زياجنالا عورشم نآل« اهتواعم ادي اودمب لع رمآلا لوأ ُْق زيلجنالا

 ةرصبلا ىلإ دنهلا نم ءاملا تحت حدطاوو ةيرحب كالسأ دم ىلإ ىمرب ناك
 ظحال : ةءاتسألا ىلإ ضرآلا حطس ىلعم دادغب ىلإ تارفلا هابمىفو

 جيتني دقام اوفوختف دنهلاب لاصتالا هب داري طخلا كلذ نأ كارتآلا

 مث ىتح ىعسملا ةلصاوم ىف اعسو نيلجنالا رخدي ملو . كلذ دعب هنع

 موقي فنرأ ىلع 181! ةنس ىلاوح كارتألا نيو مينيب قافتالا
 اذهبو ,ممدحو كارتآلا باسحل طخلا ءاشناب زيلجنالا نوسدنبملا

 ٠ تقولا كلذ ىلاوح دادغب ىلإ ةلاتسآلا نم ىفارغلتلا طخلا .ىشنأ

 ةرقف طخلا ىلا اوفاضأ ىتح ليسلا كلذفف زيلجنالادوبجترمتساو

 لصقا مث نمو ع 141م ةنس دادغب ىفونج نيقئاخىلإ هتلصو ةديدج
 جيلخلا طخ هلاصيإ متو قارغلتلا سراف طخ قارعلا فارغلت

 ةكبش تناك ىح نرقلا اذه ضقني ملاذكمهو « دنهلاو ىسرافلا

 ابعيمجةيسيئرلادالبلا تطب رو اهلك ق ارعلا ىحاون تلصو دق ةيفارغلت

 دئاصلا ربدي ىرخأ ةكبشإ اناذيإ الإ فارغلتلا ةكبش تناك لهو

 نويبوروآلا عنقي لهو « ةلمج هديصل قارعلا ىلع اهءاقلا « فوروألا

 قارعلا بصخ ايوروأ ىمنتأ ؛ ةايلقلا ةصحلا كلتب ليما دليلا اذه نم

 ءاليتسالا تمثأ ىه اذإ حبرلا نم اهيلع دوعي امو هتزاجتو هنداعمو

 ابميسرت اوتقتاو هضرأل ةقيقد طئارخ ريلجنالا عضو دَقل .. ؟ هيلع

 قارعلا نئادم ىف هنع نويئانو دادنب ىف نأشلا مظع لصنق مهنم ماقأو

 مهثاح لبقأو هيف ةيحان لكفف ةيفارغلتلا مطوطخ تدتماو « ىربكلا

 دوقوحتي كارثالا

 زيلطتالا ىمارم

 قار طحراشا
 ىلا ةباتم الا

 ريطنالا كابش
 قارعلل



 نع كارئالا رحم
 دالبلا ةياج

 د جول

 هدالب ىلإ فخو « اهلاوحأ لءأت ف نوققديو اهنوثحبي هدالب ىلإ
 هراهدزاو ةيهاذلا هتراضح نع راتسلا نوري نوثاحبااو نوبقنملا

 ةردابملا نبقي مظع رنك دالبلا هذه نأ ف كش مما لف« ميدقلا

 هترورضو دنهلا نم هبرق هب اكاسمتسا مدازو , هيلع ءاليتسالا ىلإ

 نأ نحن انيلعو , ايلج احضاو زيلجنالل هاك كللذ ناب دقل , اهتالصاومل

 نأ كالذك انيلعو ع كاذ ذإ ندنل ىف قارعلل ريدي ناك اذام فرعن

 تاونلا هذه ىفابيلا ىضمت دالبلا تناك ىتلا ةياغلا سيلث

 ع هنم ةيشخلا ىلع مهسقتأ نووطيو كلذ نوفرعي كارتألا ناكو

 الو مينايكب ظافنحالا ىف دبجلا نولذبي مهنأ : زجاعلا ةليحام نكلو

 غارفلا مهل نيأت : ىرخأ ىف اولخدي ىتح برح نم نوجرخم نوداكي

 تناكىلا كابشاا نم هذاقنتسا ىلع لمعلاو قارعلا عيراشم ةساردل

 ن٠ مهتيعربةاجنلا و ديكلا اذه طابح| ىلع ةردقلامهل نبأ , هلوح كامن

 ءاجراب فتكتلو , فوخلا ىلع ابسفن ايكرث وطتاف ؟ ةرئادلا ةعبسملا

 هلسرت ىذلا اشاب تحدمب هللا ابقزرب ىتح, ءاجرألا نكمأ ام ةعقاولا

 4 ًاديدج ًاعضو رومألا عضيل ١/654 ةئس ىلاوح قارعلا ىلا ريداقملا

 . ثيدحلا قارعلاةضرل دبميو : ةراضحلا نم اديدج ادبعدآلبلل ادبيلو

 هللدجلاو لوآلا .زجلا مت



 (0) ةماع عجارم

 ١ ةيسرافو ةيكش و دبع عموما رم 7

 سايإ نبأ

 (موسإإ قالو روهدلا مئاقو ىف روهرزلا عئادب

 : نودلخ نبا

 ماكرو قالو ) ردخلاو ادتيملا ناويدو ريعلا

 : ىكانع نأ

 ةيكلملا بتكلا رادب طوطخم قشمد خيرات
 ( مالكم ) لصاو نبا

 ( ةرهاقلاب بتركلا رادب طوطخم) >بوبأ ىب رابخأ ف بوركلا جرفم
 ىقواصلا مهارإ نب دمحأ

 (م نرسعب هام زر ماع تيران.
 قابدشلا سراف دمحا

 ةيلودلا عئاقولاو ةيخيراتلا ثداوحلا
 سوبراكبا كب ردنكسا

 ( 1١91١ صم ةيودخلا رثآملاو ةيميهاربالا بقانلا

 ناكرت جب ردنكسا
 .( ه ١04 ةنس نآربط ىف رجح عبط ) ىسابع ىئرأ ملاع خيرات سراف

 م 1846 ةنس ىفوتملا - ىنيدملا ىتاواهلا نسح نب نيما

 ا هما علا
 خيشلاهعضوىذلا خيراتلار صتخم وهو( رجح عبط ) م )مس » ةنس ىابميىف عبط

 دوواد دالمةنسىهو(م1074)ه1 1م ةنسهئداوحأدبي ىذلاءىرصبلاذئسنب نايثع

 ىلع انصرح امئاو ؛ باتكلا اذه ةباتك ىف ابيلع اندم:عا ىلا مجارملا داربا ىلع انه رصتقن م 0(

 ىف برغلاب هتقالعو ىالسالا قرشلا ىلع مالكلا لوانتت ىتلمحارملانم ايفاو اتبث .ىراقلل مامأ عضن نأ ىلع

 ٠ ١ اهتسارد انيلوب ىلا ةرتفلا



 ا عا

 ثداو#ادوعسلاعلاطم قىناواحلاىور دقو ٠ (م مم :) ه149١ ةنسىبتنيو , شاي

 هباتك نم ةريثكح.ارجا ىف ءارزولاةحود ىلعدمتعا و « ةيداليم ؟مسو ةنس ىلإ

 : ( بالا ) لمركلا ساتسنا
 م1915 ةئس هرصبلا عبط : قارعلانيرأت ةصالخ

 ةضرتعم تاراشا عم ثيدحلاىلإ مدقلا نم قارعلا يراتل ادج رصتخم زجو»
 هركذ دريسىنذلا « مارملاةباغ 2 ىلع اديدش اداهتعا دمتعادقو . دالبلا لاوحأ نع

 : ىربص بوبأ

 ( ١895 لوبماتسا ) _ نايباهو خيرأت

 مهر زاب

 توريب ىف ةيكيرمالا ةعماجلا ةبتكم طوطخم ) ىاابغلا يشب ريمألا خيرات
 62ك7 مقر تحت

 : ىنريجلا

 (.ه ١ماب» ةنس ةرهاقلا) رابخألاو مجارتلا ىف راثثألا فئاجي

 ناددز ىجروج

 (١و؟8مه ةرهاقلا) ىئالسالا ندقلا خيرات

 : ناديز ىج روج

 ( ١5.0 ةرهاقلا . نادلجم)  رشع عساتلا نرقلا ىف قرشلاريهاشم مجارت
 هيهو ظفاح

 (١#9مم ةرصاّقملا) 2 نيرشعلا نرقلا ف برعلا ةريزج

 ْ : نييناربالا بورح

 نم قارعلا خيران لرانتيو . م ١1م٠ ةنس ىلاوح دادغب ىف بتك طوطخم
 اريثك ءارزولا ةحود ىلع دمتعا دقو م ؟!ب < ةنس ىلا م ؤو/91 ةنس

 ىدنفا قيفوت نسح
 ه 196ه ةنس لصوملا ةيالو ثداوح

 ةنس )'هاشردان دي ىلع دادغب راصحل ةيفاو ليصافتهيف ءىراقلا دحيو ؛ ةبكرتلاب



 ك0

 ةالوأ لماش لودج هيفو ( 14498 س ١مم ) رادق ىبب هجنا ةيالوو ( م 1/4
 فلؤملا ةاح ىلاه ٠ ةنس نم لصوملا

 بييل نيسح

 (مجسم١ ةرهاقلا ءارجاس) :  نيينايثعلا كارتالا خيرات
 :دشار وا اتح

 ( ١40 ةرهاقلا ) زوردلا لبج خيرات
 ( ماوء64) هوو ةنس دادنب ةبالو ثداوح

 مهكحتاونسو . م 1موةنسنم ءادتبا دادغب ماك . قاو تبث هيفو ةيكرتلاب

 : ىدنفا تريخ

 (مام#بو هدرا قالو ) ابدآألا ضايحو ابتكلا ضاير

 : تاكرب دووأد

 ( ١م ةرهاقلا) اشاب يهأ ربآ مافلا لطبلا ىركذ

 ىدتفا ىرد

 : ع ةمانت راقس ىدتفا ىرود .

 سراب فدعبطو 71. 5ع لع 12 رمزي ةجرت دقو . ةيكرتلاب طوطخم

 * م [انسو ةلس

 ىدتنا ىواح لوسر

 : ءارزولا ةحود

 نيب اّشاب دوواد ىلاولل ةيكرتلاب هبحاص هفلأ ء ردات امهالكو طوطخعو عوبطم

 أزرم ةيانعب ( مومس٠ ) ه موج ةنس دادغب ىف عبطو - 1مم - 18007 ىقتس
 خيرات لواتتيو ءركذلا فتآلا هداز ىاظن باتكل ةلمكتوهو ء ىبييلفتلا يكب دمع
 م ١مم ةنس ىلا م ! ١م ةنس نم قارعلا

 : ىلبنحلا ىلع نب ديشر
 نع ةكلذف هبو , دوعس لآ بسيف )دحين كوام باسنا ةفرعم ىف دجولا ريثم

 فاؤملا ةزايح ىف طوطخمب .ه و91 ماع ىّتح ميضرات



 سو

 بلاط ىجاح نب كب ناملس
 ةلاسر رئاد هنضارقنا هلكشت كلتموكح نم هلوك دادغب

 مهطوقسو دادغب ىف كيلاملا ةموكح .ودشن خيرات ىأ

 هفلا دقو ١481 - ؟/؛ةىتنس نيب قارعلا ىف ثداوحلا لواقي ريغص باتك
 ثاالث هةئم دجوت و - راعتسم مسا تحن ىقتخاو « هيبك بلاط ىجأح ىب كب ناملس

 هناتسالا ف ىرخأو ةرهاقلا ىف ةخسنو ءدادنب ىف ةطوطخم خمن عبراوأ

 ةيك بلاط ىجاح نب كب ناملس

 : اروؤلا ةآرم

 ةيالو فصتتنم ىلا ايرقت رشع نماثلا نرقلا فصتنم نمقارعلا حيرات لوانتي

 نظيف ةحقنملا ةخسنلاامأ 04 ةدوسم اهنا حجري ةيطخ ةخسن هلم دلع وث 6 اشاب اضر لع

 . فلؤملا قن ءامثا تعاض اهنا

 : غباص نايلس

 ١9198 ةئس ةرهاقلا عبط - لصوملا خيرأت

 «ركدلا فئالا م قارعلا" الو ثداوح م هيشلاريثك وهو « ديدج نم هيف سيل

 دمت « ءايلوالا لهنم » هناونع ىلرع طوطخمى لع دامعالا لك نادمتعي ناناتكلاو

 -  لصوملا خيرات لواتتيو . ىرمعلا ىدتفا ني

 : نيدلا زع كب نايلس
 1١951968 تودبب اءروس ىف اشاب مهارنا

 حيصق ميهأ ريا ديم

 دجنو هرصبو دادغب لاوحأ ىف دجملا ناونع

 مث : امبلمأو ةرصبلا ودادني نعتسبَستو ةيحراتو ةيفارغجو ةيفصو تاظحالم ش

 ( مومو همم. ةنم هفيلأت
 هدازيناش

 ىلوألا ةءرآلا ءازجالا . در



 سموا

 ا لابرغ قيفش

 16.٠.1 ةنم ىف رصم لالفتسا عورشمو سيراكسال سرافلاو بوقعي لارنجلا

 ( 5١م, ةرعاقلا )
 َّى رجبلا عساتلا نرقلا ءابلع نم - نيسحلا نب يح نلاص ريمالا

 (1 409 ترريي) برغملا ىب نم نييرثحبلا ءارمالارابخأو توري خيرات

 قايدشلا سونط خيشلا

 (606١1تودس) نا: ليج ىف نايعألا رابخأ
 ىهشاملا هط قيرعلا

 (15. دادغب ) قارعلا ةيفارغج لصفم

 كب ىعفارلا نمحرلا دبع
 ةرهاقلا. تادلجب ةثالث رصم ىف حلا ماظن روطتو « ةيموقلا ةكرحلا خيرات

 ا. خ98

 (م ٠16ه - ١ا/؟؟ ) ءارزولا ةقيدح : ىديوسلا قادبع نب نمحرلا دبع

 ةرصنخماهتخ.ن الا نآلادجوتالو اشاب نحو ءاشاب دما نييلا وأل لصفم ميراث

 هللا تمصع نب هللاتنكح ةبتكمب ةيلصأ ةخسن نع لخادلا ىدنفأ ناملس اهم ماق ىتلا

 لوبماتسا ىف ىدنفا

 نايعشاب هّللأ دبع خيشلا نب دحاولا ديع

 : خيراوتلا ةدبز
 » ةرصبلا خيراتو دادغب ىف ةفالخلا خيرات لوانني . طوطخع .ادلمجم رشع ةئس ىف

 فلؤملا دروأ دقو  زاجحلا رابخأو ةيناّمعلا ةلودلا خيرات نم ةليوط فارطاب ملبو

 ةديثك رابخأب درفتاو ء دوعسلا علاطك ىرخأ 9 م نم ةليوط تارقف هيف

 ةديرف تاقيقحتو

 هللا ديع نن ناهثع

 : د ميرات ىف دجلا ناونع

 دادغب ىف هاعبطو « ليخدلا ناملسو ىدجالا عئاملا زيزعلا دبع هحضصو هعجار

 [ ( م 1905) ه 18+اندادقب . ردنيبش ةعبطم :/



 ا

 : سير ليع ىديس
 ناونعب 8. ةصطفوب ةءزياجتالل همجرت ؛ كيلامملا ةآرم

 اون عأذ ةمل 201عمااننعك 01 طع "1 نلعاوط ةقصتممل

 51001 ىلأ عزك آمهمكلمدر, آمءان23 ع, 9

 ومو مهن تسالا)ةيكرتلابه مادقاو ةبتكمهتر شن دقو - ؟ره«ووبةنس ندنل ىف هرشنو
 ىدادغبلا ىمظعاللا في رظ ىلع

 ( مهم دادغب ) 2" قارعلا ىف ةيسرافلا لودلا- خيرات
 نادلجم : ه 1م. ةنس ساف ىئايعلا ةلحر

 ( ه مهد ) : ىنعلا

 ةرهاقلاب بتكلا رادب طوطخع نامزلا لها ميرات ىف ناجلا دقع

 ىمكلا ناولع نب هللا مف
 ( 158368 - 1740 ) :رضاحلاو ميقملا ةنطو رفاسملا دآز
 ءف عبط . 86+15 - 144 ىننس نيب ةرصبلا ىلاو اشاب نسحل ريصق خيرات

 هباتك فز :عدمد : ةلمعتسا دقو ١99 ةنس دادغي

 اوم هآ 11هلعمو 2

 ىف طوطخم ) - قارعلا ةرايز ىف نارلا لسغو ءادرلا طشك
 (تدصطت 10مم الملا“ ]تطعتعقإب

 ماكل وه 11٠٠١ ) هداز ىمظت ىدفا ىطنرم
 ءاهلخ نقلك

 مه .١18 ةنمس ىلا دادغب .سيسأت نم ةيمالسالا ةلودلا خيرات لوانت « ةيكرتلاب

  دجوي .نآلاةردان ةعوبطملا خسنلاو « وانس. ةنسلوبماتسا ف عبط ؛ م ؛اب؟97)
 ىاطيربلا فحتملا ةيتكم ىف ةطوطخم حسل عبرأ هنم

 : دوواد نب نيدلا قت ىلا

 600 ةرهاقلاءارجأ 4) : رشع ىداخلانرقلا نايعأف رثآلا ةصالخ

 قيمثلا ماسإ نبا دمحم

 : رخاوالا برعلا رابخا ىف رخافلا رودلا

 . م 181م ةنس ىلاوحلل] اهاوحاو ةيقارعلا برعلا لئابق نع انايبو افصو نمضتي
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 : قولا دع

 ( اهدعبامو من ص ءه؟مبو ةرهاقلا ) ةيزاجحلا ةلحرلا

 : تمقر دم

 (١وم. ةرهاقلا) ةثيدحلا ةنمزالا ف ىسايسلا رصم خيرات

 517 ىلا مدو ص هس كلج فطتقملا ةلج: هفالخلاو ىلع دممم : تعفر دمت

 ىلحلا خابدلاس مشاه ن.دوقم نببغاردمم

 (14196-1515 بلح . ءازجا * :ءابشل لح خعراتب ءالبنلا مالعأ

 : ىحرلا ناياس نب دمحم

 ناولس ريزولا ركذ ىف ناوخالا ةجهم

 ةرصبلا ىلاو اشاب نايلس حيرات نمضتي

 ثأب ديرف دمي

 (ه ١مءرب ةرهاقلا) ةيويدخلا هلئاعلا سسؤم خيرات ىف ةيقيفوتلا ةجببلا

 :ىدججو ديرف دمح

 (15.4 ةرهافلا ةيناثلا ةعبطلا) مالسالاو ةيندملا

 : ىلع درك دمت

 . هموم ةرهاقلا .ةيفلسلا ةعبطملا ) ماشلا ىف ةءرصملا ةموكحلا

 : ىلع درك دم

 (1 58 8- 199١ه قشمد . تادلج ةتس ( ماقلا ططخ

 : ىدارملا

 رثع ىناثلا نرقلا نايعأ ىف رردلا كلس

 ىبيودلا نافطسا رامابنألا

 ( 1مو٠ توديب) ةينوراملا ةنئاطلا خيرات

 ىعوديلا نيئرم بألا

 (1886 تومإ)  قوترشلا ىروخلا ديشر بيرعت ء نانبل خيرات



 2س عووال

 : قشمدلا ليئاخيم

 (191؟ تور ) ه ؟؟هال - 1191 نم نانبلو ماعلا ثداوح خيب رات
 34 ةقاغم ليئاخمم

 بادح“الا حارتقا ىلع باوجلا

 ؛موم+ مقر توريب ةيكيرمألا ةعماجلا ةبتكم ىف طرطتم )

 بغيغم موعت

 ( ١5٠.٠١ ةرهأاقلا ) يابشلا ردح ريمأألا حعيرات

 لفت لغوت
 . مامشلا ريو رصم ىميلقإ ىف ماكحاألاو ماكحلا نع ماثلا فك
 +.ا// مقر تحت توريب ىف ةيكيرمألا ةعماجلا ةبتكم ىف طوطتع

 ( م 17:4 ) ىلصوملا ىرمعلا هللا ريش نب ىرمعلان يسأي
 ١ : مارا ةياغ

 خيرات هيفو اهلاجرو ابلئابقو دالبلا ةيفارغج نع ةببط تامواعم مضيطوطخم

 اييترت هيف هتتره هنم ةريخالا ةسنلا تاوئسلا ثداوحو « مام٠م ةئنس ىلا دادغبل

 ةريبك ةميق هل ايفاو

 : رثثلا يئارغ

 رمتسيو رخآآ ب واساب « مارملا ةءاغ » ىف ةدراولا ثداوحلا سفن دروب طوطخع
 ْ ٠ م ملا ١ ةنس تح رابخالا ةياور ىف



 د هوو اد

 يب فا عيمارم 5-7

 ةيفارغجلا هفورظ فصتو « ىندالا قرشلا خيرات ةساردل دهمت عجارم ؛الوا

 : هخي رات ى ةماحلا رهاوظلا حرشتو « مجايدأو هناكس رصانعو ةيعامتجالا هلاوحاو
 ءاهيف فعضلا نطاوم نيبتو ةيمالسالا لودلا لالحمضا خيرات زاحياب درسنو

 ثيدحلار صعلا لئاوا ىف ىندآلا قرشلا ىف ةمئاق تناكىتلا لودلا ىلع مالكلا لوائتتو

 ةمالسالا ريغ ةيقرشلا لودلاو ءكلذ ريغ . كيلاملاو ةيلوخا او ةيوفصلاو ةيناهثعلاك

 تالواحع فصو لوانتي ابضعيو غةيطنزيلا ةلودلاك هخيرات ىف ريتأت اهل ناك ىتلأ

 « نييسنرفلا عم مبمرحو ءدنحلا ىف زيلممالا ةصقك : قرشلا ىف ىلوالا نيب وروالا

 ةميقلا تاذ  ةماهلا تالحرلا فصو كلذكلوانتتو .قرشلا ىف نييلاغتربلا خيراتو

 لئاواىف ةيقرشلا دالبلا ف نييوروالا ىرءاذم ضعب اهب ماق ىنلا . هيخيراتلا ةيبلعلا

 : ثيدتلا رصعلا

 ملول

 ظمعومعوو ةمل 2:موعمغ طووزغمم نأ 1[سوودأد ذم طع 125غ

 ( اصدولمت 1886 )

 ظهمم]ل, طوعا 5كزع 1طمسقم ]آل :

 1ع هلت مطقاع

 ظوعمم هل 10غ

 آل[ يدماععو دنع 1؟5 'لكنمعم نغ اعم ”؟ةينوععم ( ["ةينع 170 (

 ظدععدساع ظلم

 0ع لعمغ عغ 0ماضسمخنب اة ناعم طماز لأ نلعقر الامن ه1 مكر

 1ك عاأ عن عدمعفر معملدمغ 1831-١583 ( ةظهنأفر 1805)

 هعمملإل,_(نقنا عم 1و سمسم

 للوسم هأ 8100م عمون هيدطإب

 (8 امماه١ 1807-1000
 ظاععط ا: 1

 ةوصصعماةعاعم ه5 قلاممعم 10ة]طموتب ءعوس

 ( ١ !دلعاسإبا 5هءاوؤر آمملمم 1875, 4 آالهأور )



 اي ا فرت نا
 "ل"انع 1اخدع نأ 1خلاقس مل طع طوم 1دأديصاع 817 عصعمأ

 طع 1*نءعاوجم طوابعروب هأ ةننوغكتم - [طنمعقنال

 11 ا ل كون

 "طع 0و عوررمم لهرعع 1عادنتسع 10 طع م81 هك طع
 لك | آ.مملمم 1888 - 18+ )

 المعتمال 1ةنساعو 0ا116ع 8عدعع 53200 هع

 ا مهمعع 1و طع ].عامممأ

 اذ دومعطل, (ج. آخ. :

 (نلدعدقلم لعالم (0ووعجومأممأ 1تلامع مع الاديوع طه

 []نيزعم, هعللو كايتو ف صعااو انطلق
 (5 وأم, قطر 1قه+با -15848)

 الممر .
 أ نأ لع كمهمبعمطاو 1ةدكأ !ملأه هدصوبممز
 (8 دبمام. !مصلمص, 1810 )

 ير ا ا اا ا د هك شال (ةهعئاتب [.موموسأو 101 5
 7 ادببوأ اد 1”ملعدتتمم, 1”هعقأق انا

 ( اةمسصع, 1753--1757-)

 ("ةطنلقر ليغضلل :
 : [”نسعو عغ 18[ههئيمآكر

 ( !ةملور [800)

 ]نوم مئامص هل 1” !زوئمتعع لف ]اعلم

 .لخع ()(رياصعج 2 5
 "لم (تيساطس لربع ة81هلععم 1 1ا؟اهتتل ب

 ؟لوإ عب نطوررتسو ال1, كالال
 ايوأم 21 : (تاهررامس 11, ع1 اا

 انوا 2>ا[1: نام ماعم اال

 (ناروممجو غمروو هم اطعم !:دعددوف عم [مياته ( آبم0للقتار 1785 مداد ا دش تالاف عفاش ودرع ل
 ( ما نإ طووستغط, ]صا ( ءلتغمع) :

 7 يور موماعرس هما زالهس زم طع طاعمم 1خمكغ ( طع ه

 1زردامصتقأأ كك ل



 تسل خي ىف سس

 تمدسسأتعد :

 15م ستين نأ (نعمامأ] _لكتد

 1دنسقم, الآ. آه :

 1000 طبصضتوستعفع ةمأ '[انمءاك د نع ]ملتمم (0عوص دم

 عطح ةسععملط (عمضنمإب ( ]يعقل هأ اطغ 1امزدل ةمعاقعتع

 هممعأو ١ ل]دسسقمزل, 1921 )

 114م7 عطر 1

 1[نصيسعدمع لص لملتد ( ًامصلمات, 2 ماع. 1894

 دول عزل, ]وق

 6غ لس ةعح لم ظلكداتاف ©ه]ممتهلمع .(طورزم 1004

 آردودتع, اائالنمنت 5اعقنالق :

 ل دطعتع لوغمرإل ءل لع ظطاعدمم محن | 8آ عب ةماعلا ] 

 1عطأ :

 انزمدمععب 0دملاعمع هع [)هعولعوعم

 سا متسع لع ]"طسومأطع قرتوماتم

 آلم ةدمعأوم 801 ماقصقغر

 آم ظغوتسع لعع دمت سنامعأومق ( ةعاذ 188

 آلدمعق, ةلمعو .

 !امرميع ل طعمع 1ةئا لحصم لغو ةمماتعم 0-1801, عد

 [مععددمت ['فمدامألو عع اع 8اعوممدامستم ( 1”ةعاقر 1819

 اكمداعام,_ةامد لمعمل :

 طدمارب كفعروب هز طع آنسومع (ةمسمفما» ( آهدلمم 1008 )

 1[هماقمأ عر العوم

 اممردوعك د 0 عمر ططمتعراتو مدع نر لعع لو نهرب

 عكمعسفلا عمتك لع !"ةممعع (891 د !"ةسدؤع 129

 ( 2 ؟هاه طوعلو 1820

 تاقمأ مثل ]. هما 1"عوردمأ مزن, 1 ةعولل
 مدد طاشتططسل# اننا شاك تلنل اهدادا ا اناإا

 ًائانعممع أذ طع لزوم ممول تامل ( 1789 1914)

 ( !ءهنلممر 9 (

 هه



 سس 4مل
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 آباد !نمونأع لثةمأع

 كل
 1 ةامأعع 0ع آد (ز دمصععع 1!؟فتمعقتمع ةكهمف ]16 طرععدهأ

 8 مهرويوسأط, طلسأل 0( عمدجر

 دمع ظصنم ) 1902 ( 
 110ه,“ العوم طكمزباو ,

 ال1 مت ها طع 11و جدأ. (83 ه1. 1878-1888)

 11 مكاعادك, !1نأأممل طم

 معلما اخنواعع م !ملق (ةلعس اممم 1923)

 0” م

 لردع !"انام بعباتمم كان مررغعممع عم (0ءاعمغ عغ لع همه

 [مامممصعع دنا ]4 سلال ددتتمم لعع 1ة8دعسلطصقم5 عغ عدم 3

 نمملاتعسمم ظمعتملاع لعو (نهضتعمم ل" ظملعي (ظوعاع 1840)

 8 نسأ 1 1ي 1

 آا5ع« نادم 0 ةظعأو

 ليراؤرودم ع غوضأ الن :

 11 كامزعع (عننف ولف :

 ديد 3, ءامبا عنو الآ, 171

 انا. 21, ءطفزراعبو كال, 7

 الدأ. اك, كددصعنم ةءلار 2111, 21/7

 1مل مر آمنت

 ا (0نيسدتتمم ل0 اعسل "دمع مم ]مو آنوعانمت ءوأف مد عادتقر
 لعموم لعح 12نانع الامدلعع, 1841, 1آل, 201-289, 410-154,

517-61 
 الإ لن عالم, [خمصسأ :

 :[.'نررعسع لع 1718 ل 1845: كلدامأابع, 2 هاا1ةأوتعر
 1[ هكتبوتممل, الأ علنا 5١ (8 ماع, طونتق, 1846)

 زنا ا١, 5 اث.-:
 0 ا ا زن 1يجماممو ةعمطتح جمل زم ةطع 2ءةيولقم

 وهنالك (ةلسصتيساواممنامم عود طك 18814-1885)



 مس جو جس

 181ةعومم, ةنأ

 111ه وزع لس (نمددصعت عع آ[هةصعدتك لحمق ]16 اطرعالقسأ ةان

 رز 1 ا نمتع 51 عمم

 81ج! عمم, مامصمعأ .

 لعو همجدتك ها 1[عد ةمواقت5و لدمو 1'!1ه0ع

 الآ كطتتنلر لمدعمط 8ءهمعمأو عع ] 20د دات] قع :

 (©هسعوممملهمعع ل0 عمت. [7 ؟؟هآك. 8وبتقر 18883-1835.]

 ةائالعع

 1ع لدعم أو طع طارعمومأ

 مللت

 1ووهرتد هم طع لمغأم 0 عععل

 8ا1متع دلع االئالتدس :

 طع (نةلئمطماع (ةيمدلمهر 1891)

 81هان:20ز5 1' 0طعومه : ّْ

 12عو طعوماع5و لم ©806356. 7 (1828)
 0111 ءضن اه. ثلا ب

 1"هرتدعع لقمم !"طممأعع 0غمصقمو !"ظوربماع عع 1م 2ةعقع

 ( طوملو 12

 8وعممق لله :

 كك دجعأو أم فظمأد دهسل ةكاأعم (آي.مملمص 1808)

 2ءاواععم :

 1طع ةقوادنأ ع 83ءاسامعموعل

 ( تمسصطعالوع 81علم١ 11156 ؟هآ 1 )

 10 عادل عل

 لطف طدمدمحتمم هك كتف 51375

 اقع قتتار آعمهمع :

 تطماععاتل 0هناطعتب 14 ]5دمعن تي ()م1كلغ 018

 آنمانا5 2/1

 ظوعوعاعع 8

 م 12عمعع ومو مأ طع دع ( [.موهلمدم 1748)



 تناو هاك عم

 آ"1204 آلوصت آ06 :

 آدو دروافسع 2عصدصعمغ لع ]"ظنعمربع م !'ةعدعل لع

 12 1[خدووأع عغ للعم ةقدلععو لكمر أعم (1 2نبزؤ 1527

 13 ططوغاطر ]1ع طءععع ةامألل ع:

 000 1مغللئ ممدع كعصتأع 35 ل" ءااوذدمع لد

 ان 152 ةملظلاتم عل 021م

 ( 2 ةبمأو٠ اتعاضنغ 1910 د

 1[ جططقنطر 1هاتعم عطآ26 :

 1.” [11ةؤمانع لح طن اورلتقمزكضتع عطل ()1 مخ

 1[ةمسلتسدمم' طز 2ك .

 الكوئامسع] هم ظكيتمكلمل ل11 اطنع طهكغ ( 8 نأ معلا 1875

 18مم عزعععر (نطقماعو 0ع طه '

 قاوئمزع لع اد اادسمع 1": ةصعقأكع

 تونعو لع ]عطمإت

 آدع 18 5أذقلتمل ]عيملع العم هنلعغك همت اتت طق

 هوناعمو ركام 80. :

 [طعمتعا 121م 1بملعتحال 1!”ءمرماسععد (  [ممامع, 1900 )
 1 ةصصمعماعو , طظقعمال :

 1آمييامضسل دم طع ةلعوم ظدمفع -اطع تصعد

 ( 1.ىصلمم, 1980 )
 طع مصمغع, 31. 1) ٠

 "11 01 قررا كام او كلا

 11 مادعامم لكم المرتدقع 1"هتغ دي ].عيومف (!'"دبتع 1065

 امجلنصغأقر 0 عما عع, الادعواتلغ :

 17موتوجمو مد 1[ دع عام عم ]هات ةرانعوت]مم, طع 1100 50د

 تطووفتمستمر هس 8جومع زو طع الموممب 1802, 1803, 4
 مصأل 06 ( ة.ممقممسم 1808 - 1 دعماحي )

 ارا إل :

 0 معو كوسا ها هم وزإباع

 طال 10 15

 [كأادع هلآ لع طورت مع 1محسعع ص ]ملت

 ( طيمونامم 159



 دع وال

 مدوول العلا

 قعوعط1 ءطغم عع نطقلااعم (1846-188)

 آطداعر كأم عمل :

 "طع 8هماع وأ 8لوععم 2نأم ( 2 ملاح, 1908 )

 ةيقرشلا ةلأ.ملا خيرات  ًايناث
 ةممععا ,

 - ةكدمسعا كادؤئؤءماوانع لع ]د ()نعوؤأمو 001 ع

 1ك عوالم اجمع

 1ع اكمام (0هعقانمم - 1836-1870,

 ( آمولمق, 1881
 8ظعطقملر 28.

 1هلارسدملرا كسعتعطع هع اذ 0دعقألمم ل0 عمأ ند 10

 ( لعونع طنوءمءاوسعب 1889 )

 ظافمط ورعوم 015م طعوعع وصل طوماعوز :

 طع خكدماععو 0 نععغمم

 طنما دلع آالولعم وع
 مست <

 2110016 طدهنعم (هعوؤنمم ( 19038 )

 12نهيصعمت5 1مامهحاأتومعك 1دامقأ ةاد 0010

 00 عم ( طومان, 1842 )

8 

 آه هاتكلومع ()[عمعملع لع 8[جمماةمعر 5عطوواأومأ عك

 0 ( طدمقئر 1904 )

 تتحسس لا 10ةننأأب لك :

 آد 0هعمكلمو 0*0 عمخ لعماتك دعك 0عاوعم ]نكون ل

 أذ 2.ةلع 06 5كةسعع1920 ( 80. 80, ومع 1921 )

 هداعطعم, 1/اعوسصتع لع:

 70 آه 05م 00مم نع 1838 3 1841 ع !"[ةهررم

 ( طومتوب 1421 )
 !ةمعمعاعوبعع, قلعامط

 طاع 0ةعمصتتعءطع 1تعع زد لعمإب ةطععو 1888-4

 ( ةعارسأوع, 1141 )



 تنعوردس

 82هلادم0 -

 لطم ظتعممعمم 0همععتخ ذم طع ظدماعاطط 016

 آلة, ٠١] لع

 1ع ظمماععمم 06م مد: فمع 1مم 5مل 1م

 ادع ظمعو معوق آط1ماموتقعإت ( 0قهعلب 1917 )

 101 عمقمأر (2.

 ©نعوناممق اططامامسه ودعم عع كمامهتوأةنر 2501/1

 100 عون 8. هر:

 لطع 1نععمس 1وويملدم 0هعوغلمم ع طع 8عادقنممف ه1

 اكموادملر 1*دصعع ةمل ظسوونق, 1832-41

 (انتءطهوسمر آ1ائ., 1924)

: 12055 

 (0مامتدصق هأك طع طظسسومعفم 2معم5 هم ا اطع 8ممانعتم

)2 

 دموععأآر, ْث :

 آم ننعقأءامو 0" نومزعمع هني 21/111 ةزغعاع

 (طوعاو, 1902)

 المملقأ, ةء-

 1دمواغمص هن قةاعدعممتتع 1ع

 (8 ماو. طوعلق 1891-1896)

 2 مر ع
 1 ةكهضوساجردزت كواايلاودبال# عربا" لحيم "نات تاق ا لقل15377 اتش

 11ه دنقل مها اتع (آعامتنع 1905)

 امه ةنس سيرأب حلص ىلا لع ةينامعلا ةلودلا ب اكلاث

 م]اعمر اال. 1.

 طع ”ظنماعو طم ظانعممع

 الفان.
 120 ]1؟ةرياسصع لعف 1اعاذ اع

 ( لواتعممأ ةظمادكأونع : 6عرصع 5616 ك7 )



 سو وة سم

 82 غانم

 1معممدع ظعادنتاو 3 12 (0هملأغلوم للعم تاصقتأك .

 عراتعلط ةقلستسملعب ظوطانعد لمصهق :
 مهامه للللللللللمللتتج

 1كوملطمماع 01 1سماععوب ذم سنع

 ظيلمعل طويعتعم 0152م طءوعع طقملطمماع : 8ةمدغمأتو

 مس مشل سل مس سس سس سل مس ميل يس سس : 11 عع

 10 عاومعتو ثذه انما عزت»

 توودعلاعب 2.

 آ2 لأ ةوأومم 0ع 5عطومتلتملأ 3 (نهمعغدمس ةمممأع عم 1

 ([عم ل115 آءمامهمغودع. 1903 )

 (نعقكزؤر ذأ 1.

 11و ه5 طع ةغعمسقم ]نع و.

 دوامات وأعأ, كع ةممعع ب

 811 (2 ؟ه15. طوعاؤر 1827 )

 10ءملكر ]نعطعمدةلن 06م5 :

 اروئملعع لع 1'طظسصمتعمع 0همدحقم ( 4 ؟مآف١ 8ةماؤر 1844 )

 اكانوغ, قلع طمعا عقب 8. :

 لن [ععرن ذه لكنه معم

 آنووتتسأقم, آم:

 1ع . 2مملعس هك 1اممهددمع هما ةلومنمممتتو ذم
 اكان هع

 1[ ؟توا عون, آمدل

 طع دمار ظسماتمع ذاك ةمووساط ةمغ 126عقإل

 1آممصعم 8:8

 1طع 04ممتعم 20مم ذم اكتممع ( آرمهلمد 1977)

 طط

 1تكاموت هأآ 0عمصقم 2هعغصب

 21 ط0

 طع 8هدملدتتمم هك طع 0!هصقم ستلعب



 د ة8ا١طوادل

 01 ةصصاال 5

 ]ع 8هومطمعع هع آ[عو 12ةعلقمءأأعع ( طوينو 1910 )

 هتك 08

 لعو 1]1ةعيدوعاون6نهمم لق نهمعبقوج لع علقت

11 

 لوؤمزعع لع ]3 2مم 00

 [1عمامأعأ, [عوأك :

 تمصما] عع 0ما1ععءامصد هك طع لأ عوكلعد ةصل 00مل عما 0م

 دهل 1عءامرومعم] 18 عانأدكلممك طعوس ععم  (عمغ ظصغحتم همك

 1[هععلوم طووععو جف عون مك ةطغعرت 11علمنفع غم (نمصخصععع ةصمل

 ا عمم ( 24. 1701 آيمموأمص )

 لهدوتنؤتع ىل١ع 0ع 9

 اوؤمزطع لع !"طمحمتللع قل
 ( طعم ةهلر 2 70أ١15 ظطومعاك 1914 ر

 لةورعق :

 «عوعطتءاطاع لعد (0ةصهصأ ءطعم 12 عاءطعو ( (ةماطقم 1908 د

 العام أ ءطح اكصالقع -:

 ]دام 27هساومءاأ ءملمهع كام ؟7هالء عم 1[ عا لتعطع 5طدكانع

 ( #موؤمعأع. 19090 )

 1 قيقا :

 111 5:هزتع لع آه 'ظتعوتنأع

 آمن دلامنع طبر:

 طتئعمزعع لع !؟طسماعع ()عمدطقم

 كاطع (ةمدمعمتم عما هغ طع () ومصمم اكمل

 آمان

 ورحت نق ديصعأعمع ةطع اتعلعق»



 دس 811 -

 ا الت

 1ع 0مسصمم ظصصأعع ةه4ل لا5 51166855015,

 82-1801 (0ههطءعتلععر 1928
 8لدع 7هءاممعر نطقتفلعق.

 6مم ةمغاممردأع اص 1[ (آمهلمع, 1829ر

 ا 1 ءاطونتلر 1[مانأو (ةوطبلعأ :

 الادطسما0 11,81هععلمطتع.

 81موعمطتع المانعنوعالعب مهأ, 72, 8310-13

 81و عطعأاب ©. 1:

 آد 31عم 8لوزمع عع 1ع5 10ةمماكق لع (همقمصال همردأع

 8قماغلعع, طعاسستا المد :
 مسمسس سمسا

 ظماعأع ةطعع ةتداقسلع دصدل 8ءوعطعمطعلاعم 10 لمت

 1نداععأ هس لعص ]مطعم [835 طتأ |[9 ١
 (8ءءاتم, 184!)

 الاد هلا :

 ليعو 1؟تووعو هانع 16 8هعواممع ءمع 38

 ( ل ودعوت. 1864)

 ل عودعاعممعر (نوهدصاع (نطقساعو لع :

 ليعلاقعو عك 2ةهملعمو لح (نطمصععأتعع (تمصيغم اع

 ل عووعانملع, 1836-1760 (11 دمم]و, 8ويتع, [9904)

 نماَتلا و عباسلا نادلجلا

 ال1 ءعممتغلع, ]:

 آالوع ]عنننع تعتتنع ه2 5.2 1220 31. 1ع ةاكدضسردتك 0ع

 17111عمعتالع  مممس طآدصخسعت, 2ع1ال, 514 1( ةهص0ل 7111. !كحز

 ؟ نسب ةئس فيص ىف اركرتو سراف نيب تعفو ىتلا ب ءرحلا فصو لواشي

 للهند لما سعتقم, ©ةطعاعأ :

 عملا ل ةعععو 1مغعمم و مدح لع]'لكدحمتمع (0 مدمن

 ( 2 ماكر 8هعاع, 1900١
 107 01م

 1هطاعونت (ةءمععو] لع !"[خةصمتع 0 ممقم

 ( 1 8عط ©ءصغسإلا)



 دس 1#«

 01 عع

 172هرتههع عم 1نماعأاع عغ عم !”عموع

 ( طوعاور 1748 )

 ١ا/4» ١/4١ ٠ ٌئْتس نيب ةرصبلا ىلإ دادغب ىلإ ىلادنم نم ةلحر

 ادج ماه باتك وهو ركب رايد ىلإ لصوملا نم م“
 طامممر [626 :

 آه ظادعممع عغ !"ظصمأتعع 0م ( طومام, 1809 )

 ظهماعر آرق06 5:

 طع ه5عورإب هؤ "1ناععاإل

 2هماعب ايقضع 5. :

 5101 تومصتنسع, اانعمانمغ 0ع 6ع

 ( 2 هآو. آمصلقمم 1888 ر

 طم عمن, امععممم ]هطق :

 [ظمييادملر 1[طددوأو همم اطع 5نولاأع (0نعدنممو ( 1844 -

 1856. ) ( 8ءءاععاو, 1981 )

 [هان55ع1, نوه

 1 عينعمممع لع نءادمع

 17 عمان

 ا تاهنع هآ طع (01غهددقص 1ظسمألع

 ( 11 نعوكنم)

 كونغ آه. ا/مق د:

 0 هدءطتعطخمع لعم 8لمعءاطغ؟س ءءاملاو عم ”1تعماععأ

 كءعطعتتألاب 1ةعلتمممل :

 "1طغع كلواممب ه8 طق 8دلاععم 2كتمونا]ذ مهم طع

 كدمات عدو "[أسصعو غم طع طءووعمغ طوب (  28عس آالمعألع, 1922 )

 "1 هونت, ]رع 1ةعوم, 6 :

 1[ معءدعأ] لعف 1ئولكذم لع آه 1هعاع 0 نمطقمعر ةلعع 5

 او مون ءنق [ةنمصوعفعو لعربسأام 1ع 1ععصتعم ”ةعدلتع ©هوعام عم



 ل ب

 1586 .. زددولات' 3 005 []0اتنك (6 ؟+مأق١ طدعتو 1804)

 ”1طمرمأمت آر

 ]ع طوعوعمب داهتع ه؟ اظيمطعإب ( 2 هاو آمدقمم, 1820

10 

 لع 117 عواعمم كانعمالمو رم 0:عععع ةطقخ "كنتم عإت
 ( ط.مولممير 1923)

 ,5١ 2عموت5, ]نع 8دعممو ]لان عط ع1 عدلان :

 ]ل15ئمامع لع 1"ظسصمأع 0:غمرسحم لعدانأو 1792 ]دكومنعم

 1344 ( 4 ؟ماعر 1ةماكر 1844 )

 10 نسطممال 01 :

 1مم عإل ةمل زغئ5 1 عدمممععوت آا5 ااسصتءمدأ 01 عدم ممم

 ةدم0ل 1 مهع 130عي. 61م ( ةممغمم, 18828)
 | آع 5نأنم ءأ 1ع طدعطو 0' ظوررمأاع ( طوعا, !889)

 ل ]ج 05م 0ع امدمعع 0عوومغ 1645 0026265 5885

 ( طوعفتؤر 1840 )

 - 15غ آنعطدممل : 2 8ت5غممؤن 200 1132, (2 ؟هآك١ ط02002,

(1860 

 امدملحا, ةلطععأ

 آنمع كردطدمد3 0ع 2ءدمعمتوع عم 0عاعمن 12 اكل عوأمو لان

 8لوسوست5 لع الزلل عمعاتاع

 هاماععادعم , لمطم الالتلا طعام :

 0عءوعط 1 ءطغع لعو (ةدممت وطعم 1[ عاعطق 1م 8تعممل .

 (7 واو١. ©هاطهب 1840-1808

 ( ١841 ةنس ىلا ةيسنرفلا ةلخلا ليق نه) رصم : عيار

 1 طاومر

 امم لع 1 1غطعع ( طومم. 1880 )
 8ا اسزو (يمورسمر :

 طهالنلعول ءعدال معلممو ءءادتتبع عم طيوربم#, (ممغقلمأمعج

 هطوعض دا ممك هم غ5 (تمدععوسعما انملعع طع آلآ عا ادع ععر 5

 عمو همطتعول 2هدتكممر اذ آ[مهتمعأتع 080 ععلمعأع 1 عقواتا عر



 ها اد

 1ئ اخ عاونتسع [صمممممعع م آ:هوهاقمل 350 م 1ومعع. ةمه

 أ1ئئذ [2ةمويععو غم ظدوادمل آم ءاطع ممووعوونعم هآ 7عومعع

 ( آاموقمم 1801 )

 اثهءاععع, اادغ!ط2 1* :

 108531 ( 25م9. 18529 )

 13 عماععدصملا

 0ص مل منمو ليو ماع عغ لع هزم

 اةعمطاعع قيل 1

 لح 1 عاقاتمم ع5 نقصمدعمعف لن (عمعتقال 80م3مةمع

 هل قرعأع هأ هم ظوزمأع ( مدءلق. هم 1111 )

 3[1ععاونو. آعع هدم 0ع :

 1دحدأ 5دع !"طخخحا 8هاتنومع عم ظوووتمععم لع !"8صدمتأعع

 «رمسفس لءاسصأمأق عج مدع 8[ ءطعستعل ثان

 ( طوسم. 1889 )

 [5عوال تدع طمككوم :

 اةعربردع ننلعع للكمطخ سمتعل ىثلؤت 2ةقطقم

 ( آ.ممهكمم. 1888 )

 8وصصمرتقن م5  .طرعالمكو

 1[طع 1"عموعط 15عمملزءأمل أمم 5 زرأهل (نمهامماكأطع

 ه«هدموععوأ !ةدوويدجعع مك اعالع5و. ( 2 مه, 0١ ث0ل٠ امه0مص, 1799)

 ]زن مرج لوطن

 1[! كدمعأا هم !ةيرردغ ةهمل تدمللو,,,عاع ( آممقمدب 1840 )

 اقءعامم :

 1.” ةعوب دام ها آه قرع ( 6 ماو. ”دقتعب 1841 )
 اكمل آل

 11مم 1ةحصستلامو [ةصعقتفعب 1عق 0ع ]6556م5
 ( ظععأور 1906 )

 [3م106ب ]ل105

 كووع]و ال [21:نموعم طع كوسععم هك طع ةلتاع ذم طع

 "هوي 1778-1768, ( 5 هاف, 8فهنمطسسعط 1790 )



 بس خ18 -

 (©20219عمع, 80, لع, ع 8عاتالعءإلو, 06 :

 1 ظووواع عع اذ اهعودنع لع 18291 1836
 ( 2 ؟مآو, 5دماور 1886 )

 توسعت, آن, كن :

 8وربمع زم طع 2ازمععععمنط تعمم ( آمملمم 1808 )

 وممتع لمعت ف

 مطوعمموعنممك هم ع 2دمدودعع م 12013  ءطعمتعاط

 [:عرتمغ دمك ةععموك اطغ نععوغ آ1عوعب6 ( طآمدلمم 1784 )

 ةةيقزللم نلت

 18قماطعس عل ةلزوح آمعل 28دلصععوءمم: اتتد512 220 11 مع

 ( منمدلمم 1840 )

 دمر ] وم ح ا[:

 17هروهعنسسو نع 8لددتمم عم 8ورمأع لع ا طم لع اه

 1[دهرمادح عمم 1هعوانع هع ]*آممس عان»“هغعلمم لك (ندهدأ 0ع اع

 ( 2 ماه, (ندانعب 1932 )

 ةوفامسأ, ]هقعرداب ع عقةصتممل :

 اوؤئمأبع لعم آه مممعأم لع !'ظورمعع هنعع ]ه 5هطاتسطغ

 طوع ( لن 51/1116 ذاةءاع خذ 1841 ١) 2دنأ5ؤو,. 09

 (يدغاهمأب اعدم

 آنع 8 ةعمع لع 88هطمصستعا ىاأ 0خةمءم5 1عو ةنعطلابع5

 كن ودوعك عم وز ماع, 1!" هع عمدا عا 132م نز65 115

 6 1819 3 50(,18883ءأناع 1مهرنملو لع 0نمومةمطأع ل'ةقعربمأع)

 ( 0ه1:غ1931)

 ةندصتممعمعف لع 8هدحمدماع عم 5عزيماع (3 ؟هاذ. 8هننو. 1



 ل | اس

 (طتاتوانعأ ذل

 7 نسمع 0عممموس# لع 12 8عمطاتمم : 1ءطعمب آآهعطع

 12هقدندب 1ع
 ( 4 5عماعو., 2دمل5 1911 )

 010ئ- 8م, قمل 8:

 قووتعب 6غمؤد] قمع 1*طوماع 2(  هاف. وعل 1840)

 م عامجمعط, (مسدعامقم ,

 6همحتلععوعممك دن# 12 ممود51طأ]ل 16, [!"ماقرغع عع 1عق

 8[ مونعمك ونكسعمتع 13 1همعع ع ءماناتلا» !*دمعاعممع 2016 لان

 هورسصس ءععع 0ع !"[نلع ( طدمعتو, هم الآ )

 لانعممم, [) 7.

 170 (2 ةممآو٠ مدعو, 1802)

 10ةوون, ]عمق

 5مسصسقت ع لعد قعءطأاتب ع5 "اوسودعمس لاذ 2

 (5هؤغ 8مودلع لع 66هوعومطتع 0'عجوبمنع) (هتععي 1930)

 12ءوعءامغامم 0ع 1'ظوومأاع, هج 1ع عنعأأ لعد 055ع222 315

 عع لعو 8 ععطعمعطعو وننأ همغ م68 ظلاعع عم ظوكذمتع معملممغ

 8”1مفرلزءلمو لع 1'كعصغع ءعدصعقةاودعر مدطلاف مدع 1عو هعلمعو

 قع طدمماغمو 1ع تمم (10 7ه]ور 2ةعتوو 18009-1822)

 1000عأ], 21 عمتإل :

 طع هدوم هأ [[هلعسو طوب معاش 5ذنلب هع 11ه قت ت8

 ما (تدصطءتلععب 1981)

 )1001 لا

 آند 8همصدتتمو لع 1"ظسصمأعع ع 8[مطمسعل ةملزت لع

 ]"ةدطتع هنن كودلمم ( 1833-1814 ) ©هعععمدم0ممءع ع5
 ممكنأو لع 1[ ممعع معو ظوزجمأع (0دلعع, :923)

 اها

 8[هطقسمسعل ىلوع عع 8[ةمماغمو
 (1807 1814) (نونععر 1925)



 بس جال سس

 ادا دمأعب 10030 :

 طمع لع 1'ط15ئماعع 0'ظووربمنع ( ة8[كهطغصعمل ثلث ع
 1طءوطتتص ) ( تهنئه 1931)

100013, 320286 : 

 ب ةموعاعععمعم هغ !"ظورب ماعم 2 0أ15

 ( 5معاؤا6 8مرتولع 06 0ءمومد مطلع 0 8جعزبمأع )

 ( 0هأ1منعب 1928 - 1030 )

 س آد 115515ه للتد ظدممو لع 80151ععمسلأع, 1”عربمأع ع

 ]13 ومنع عم 38 2( 0ع 7

 - ةلمطهسعل ثلأ هغ 1'!1م6لأءمم 6'0لععع

 ( 506م6 1809216 لع 0غموعدمطتع لن وومخع (نةهانع, 19807

 ب الدوع ةلتدوأمو ااتلأ:دنعع 2 دمعمتدع هلنممم5 لع 1[هادست عل

 قملإت .6 6066 عجم

 ( 5مم ظموهلع لع 6ةهوعدمطنع ةثظورب واع )

 ( 0ةهنعم 1928 )

 للام عل :

 اععاتعع داتع 12 قسمدهمع ل” 8ورتمأع

 ( ندعمعام اس ممأوسعم, 1899 )

 طافت مآ. 21 يعاقمعمعع :

 لودعممل هك ه ءمدكع ةمعموو 1مقتد ؛طعوسوط [ةجيمع غم

 طمعاممل 1م 8-1817 ( آ.مهقمم 1819 )

 1همعمستعم الاعغمع :

 ؟ةربدمع لممف !"آ1ملع 4 لع ةهاكع 2ءءوزوتعرردوم 111 عرب مغع

 عع 12 181ءعمللكمانوع ( 2 مدع أم 3 هلع, طوعأم 1844-1846 )

 06 106 ممم :

 آه 9دعدانمو لنك وررمخع

 1مصتعالاب : 13١

 ادد مهم عت عم لغم 18نعوموعمم ةعمع 1و 150م وم 13

 اللامع 1من 8ع, ( 8ةعلقربمقم ل11

 فيفا



 -- 41مم

 ىهلادكدزتر ]هطم كل عدول عل

 0 وعم دكاممك هم طع  معممموع0 طصصعمالعمعءمأكق دم

 ؟ةطع 09عءاممل ظماننع كو 1ةوومز أغط ءعصفتاطو هم غطع

 هزم تدمقت, طع 8هعادع ندمقتر جمل طع 5نعج متل ط هدمت

 ( آ.مهلمو, 1844 )

 (طمعطولب ة5طققلع

 1طع 8 ءعولمملو5 ه5 طع 8وومامم (010650مم 3580 طع
 نوع ه[ 8[ءطعسمعأ ةلزت ( ][موملمم 1928 ))

 00ه:عر 11هصه1 3 عاتمت :

 دمع ؟ظعسقتاعو هم طع ؟هععتائم 1[ ءاوغتممع هأ معمم

 21غ طق طءووعمأا (نعاعأكت ( 1صمقمم, 1888 )

 ىمعطعتا :

 كاس صلاو 200 18[هو1 عمك أم طظوزنمأا

 نمدتم, ظلمانق:0 :

 1 طور ماع هع 3136 51ةعاع , 815م1 ممع هتلأطتمعب أ

 صما1 لودع, 206 م0لمءاودع هن مأمععدودع 06 1[ةطفغصع ظللثر

 آطءوطتص 2هقطحر 50ه1ننقت 8هقطقر ( (0ه1هوعا, 567عءر )

 ( طوع, 1847 )

 ىناعطعم, الاعمصتع 06 :

 آم 0:15م 00 عمغ لع 1839 3 1841 عع ]!"ةظاناممع

 ( طدمان, 1621 )

 دسم ممق, 18. 20١

 آم وو مام عمد 1[عطعمسدعأ» ىلتر 2هرد]هغأ همر (2005عزلط عال تأ

 1آدوء ف مدع 2ىطاتودعم, 1ه015هنع, همر عسل ١

 ( 2 هاكر طوبتك, 1848 )

 1آ111دنععر, 2, :5 6١0

 آيمانعو 8م مم 0 سور مأع ( طدمعتم 1901 )

 الع 13 ]هدوسأةمعر

 0100 كلا 1 (و ومأو٠ طدمعور 1900)

 11 عطعق“ر

 123مممعا اةنغ دب (عهاندعممغتم علا ؟ءدموفأو 0ع مو غمعتمس ءسأق



 ع ]و
 لعمدتك, ءا-كتمتمط ( كدنمعب 1800 )

: 
 نايا

 111 همزرع. لع 1: دموع مد 0مم ( طويتد, 1821))

 آرام. 1[ةقءعقللو :
 طروو نإ لف طويطوات» 4 معوول1 م04 5نعم ماتت 8
 هدصسعوب نه, ةامقءدل] 1777 11 6 2001 1ممق طن 1[ عمق عمفظأ

 1137 (1مهقموم 1772 )

 الاعمعتمر 7غلا» :
 11و: مأرع لع 5'1وررماع دمدرق 1ع  ممانا”عمهعئظعلا 06

 1/[هطقسسعلح شلات ( 2 ,م1و 5وعأد 1828 )

 1لعدعطعر, 8هدلدر# لع 12 :
 آم طر ةءامزو هع 8*1 لن ءمم 08م مأع ( طواف 1885 )

 : ةانم# .7 ٠١
 11 نصوم عم ممدع دعتع 3 !"طلععماعع 5 هعمن0161همق عد

 2وومغم عع هم 5زرمتع ( ةعاقر 1804 )

 الل نانا 1عقر 2.

 [11:5مزنمع ع 1[ةاطعسعغ ىلأ ( 8 ؟هأكر 2ةعاقر 1858 ١)

 ةلوطماسسم, ونس ظ8ظقعملا :

 ععمتعأ] لع طلصصممد 1ممفمتدلع 0غهددممف 20465565 ان
 ةيولزو عع دسع 1طفل1مد 0 ظعرمنع 1006 - 1822 13١

 ( 1587 - [904 ) ( تولععر 1984 )

 اآلومهاغمم 1

 0ددمدعمع "وزن ما .

 .نويلبات تالسارم نم م. « بو تادلجنا ن”كتىهو « ةناليه تنس فتيلمأ
 001 عدم محلل ع مسأب ةفورعملا

 لوم نظم :

 1عاد مم لع 1*ءمغللانمم 1*0 عيوماع

 ظدماكر ةم 1
 234010 ١ ١ ١

 طلوؤئممب هأ طع آةعرمالدم 1 87ه]تاتمم

 ( 2 ؟هزوؤ١ آءمهلمد, 1868 )



 دلع 2#

 طماأأ لد, 2232356:

 ]رم ©مدقأع اسمان وجور مانعم 1841-1888 ع 1ع لعمتفمعو
 ةمص6عع لم معمم لع 8[هطعسعم ةلرونر لخهمءغو 16و كمون عطاك

 لتماهسدكأوانع5و 22ه ( تولع 1981 )

 01طعينع, 8. 7مم :

 0ععطتءطخمع  لع5 1 21عمعع عساوءطعم ال1عطعسعمل فذلت

 ن0 لع 0 1:هرصقص] ةءءطعم ونغم 1ص كزيمتعم نم0 11ءامدكأ عض

 _ ةعم ]وطععم 0-1831 طعام 7

 طولسصعتةءممر آمن :

 المانع هأ.. 20:عووع0 غم دلع زهطق نقصت [هططماتقع هد

 طع '1نعلعم - 8عزبمءلدم 38317

 86471: 6 1 مقر تحت ىناطيربلا فحتملا ةبتكمب طوطخم

 2طووتعر اك :

 آه مذله 0 عر مغ ( مومن, 1890 )

 2طتال مكر انئانالتدل م1150

 ال عطعمدمأ ىلأر (زدسصطءلعع 81كهلععمم 1115م. ؟01 2غ
2- 2.2.545 

 ظاقمقع ]0168 :

 [11و5ئهزئم لع ]1 188عقمععداتمم لع 8”1وومأع (2دماك 1880 )

 2 ءوزعممء - © وأ عمر (نمانصأ قلق :

 ب قوم عمم عمم 215 م موو ماعم انه 1كلعام - ةظعلعمب ( 8 ه5

 الكتعس, 1829 - 1891 )

 سس 11غ ث11 آلامع - 1[؟قةصأتوه ممم هك عقز ماعم , ةللك 7
 1 ععاطنءطع, 1826- 841 ( اقكتعمر 1909)

 12 عطونا نورخآو

 1 1115هزم وعمد نابع هع متلتاملمع لع 1"اظم601غهص
 نال ( 12 مماو. "دعاس 1880-1886 )



 اا ب

 1عورمل عمم ]. لآ

 آن وعر ماع ةمعنم 11ءآاممماتك (1802--1826)

 ١م. ةنس ندنل ىف ترشلو ةيزيلجيالا ىلا تمجرت

 1لكمؤت, ]. ٠] ]ك. :

 لبعجو 8دمعول5ق عم ظوومتعر هانا 5مانعمأ75 0

 (وصمدعمعع 0” ير ماع هغ لع 12 8زمتعر مهع نه 06مم لع

 1م ( 1هنعور 1855 )

 7/٠ 1 0طأمعمدر

 ة5دعر 8ةعطماتت هد عزنتعل طإإ (نهمعتلم الل, 18 6طتمعمم

 ( [.من0مم 1782)

 1200 1عونر 2ءعلعم ءاع 512م1 :

 طع 1 ممعم- 8عومكامم ودعكتمم 1م غطع :ءاودغلممق أ

 ظمهادملب 2ظمعع ةمل ظسمدتق, 1832 - 1841(آ0ءطعمسم' 1924)

 1501055 عقل

 11 عطعع ع؛ 1[عممد عم 1آةعوبماع ( طومن5 18900 )

 كمان 8ءدمعمأو (نطقعأعو :

 34-3 1[ 4 موا ءاعسمب 1" 15مم 0ع 5نمم هغ 8*1عومعم هب 51116

 516 ( طومعتقب 1922)

 - 1.ع5و 0وزمعو لع 1" معقأتءاوم 0" وربمع هع 1آعع عطفا مق

 لع ذريدتع ع6 لع طدلععاأمع هند لاعطتأ ا ننمع ه6

 (مةعانر, 1910)

 رتمضسر قَد ]أؤطمدتأ :

 1طع 5منوعاع هك 1[هطخصتمعلم ةلأ 2دوطق متنا 5تلغدم

 1لادطسمانل 1[ مك ةدصع ه؟ اذ © ءموعدمط تعتقل 35موعاق

 ( 8عاسسغ 1920 )
 دوطنو, ا11هطخستصعا :

 لم ظمماأمع طور ماعم دهدق 18[هطقسصعلت ىلأ هغ15 6

 00ءاعمن 1311 - 1849, عومتع, ةعدطتأعر 5هنلقهر 1066

 "نعناع هزل ءأعر هل معمم ( طومان, 1980)



 بم علال

 ك5دسممهس عم, ةظموعأم :

 س- 11 8ءعومم ل1 8[هطمعسسع4 كلت معأ 12هءدصعمغا 101مامصق-

 ةاعأ 1غدلتهمأ اصعلتت :

 بل 012 97111

 0ءوعوت < طلسم 5 ؟هاوتسعم# م لقفالو اا ظولمتومو

 021 ( جمصع, 1931 )

 دس ةنوأ 2

 آم 22ءعوو لأ دوم (ةمودممأ نة ( مصعب, 1932)

 كدب

 اعئامعو هع 1' سوزن ماع ( 8ظدعافر 17186)

 "1 ةلدسقم , (0601عع عن :

 7 مدس لع 1 0 مهىءعوممملهمعع 06 18[هطهسعف ظلئر

 1ع 0: ظوربمام ( لس 15١ ةجمأ 1807 هس 12 زدئااعأئاق48 )

 ( آ1.مع (هلجع, 1981

 دمكهأ :

 ةمنس 211 هع 1'ووماع (  طوماك, ماعمهلم 1830 )

 17ةهق]عاط ؛: :
 عميس ميسم يس

 "طع طءووعمع دامنع هأ اظووبرم+ ( 17 ط١ (عمضتتاب )

170103 : 

 0 عانت ( طوضو 1888)

 الاتدعطمعم, 1طمصقق :

 طظووبمأ هك اغ آ15ؤ ص 7 ( 1مدقمد, 1837 )

 دام مطعم 1. ؟ةالعمم :
 آدمز هآ طع ظفتوط 1عمغلتعمم 20 1مم

 ( ليموقمم, 1803)

 102:10 آل:نسطقتأ :

 اع 5اناغمص عا 16 ]هم 0 ظهرمذع ( آمملمو 1859)



 ا ل

 ؟ردسمادطءلاعر ةفعطنااف 06:

 115[1:هزكع ا81هةععمع لع 1" توهزيمغعء

 ( 2 ماك. طدعان, 1886 )

 اا 1. 0

 156 1810 ععم 111غ موب ةصل (مدقتغامم هأ كرولا

 (2 ماك. 1[مدقمد, 1848 )

 برعلا دالب : ًاسماخ

 81 غامط ظقستعملاوب 2نطلتعوغامدك :

 1آ1ةملطمماع ه2 قعدطتم

 8ملاعق 8, :٠

 م ظءزعت ةلزوؤؤمموب ه6 غطع 1/7 جطقتتاإل

 ( آنمه0ههر 1884 )

 17م 1 8سم ططقت ل :

 ]1026و هدب ةطع 8ءعلموتمو ةه0 17ةطقتناطإ5

 (آمدقمم, 18381)

 0 ةهععق :

 طكلو[مزعع عم 1 دططقطتو 0عماتتد 1عبع هءلوتمع ٌزرددمدق

 آد قد 0ع 9 ( 7ةعاور 1810“ )

 6, 11. 2ودوطتو :

 وععاو لو قعدطأو 12هععو ( 0نمسطع أ ةهعر 1881 )

 11هعوماأطلب 103104 2عمنوع :

 16 طعممفدقمس هز ظعوطتم : 2 2عممم0 ه2 طع 0عوع]»

 هممحعمغ هأ [77عواععم اعم5واعقعم ءممعوممتمع طع مةعدطتقم

 معمتصكانا ( 11. ال. 1904))

 وأم 3. 11.

 كرو  جععماتم# ه2 طع 8ءاءلوط هءعغئع]عمدعمأ هأآ ةلعم زم

 هطعوأطأو ( آنمدقمو» 1877 )

 ةدمدعأاع آآسععمموب :

 11 ء]علعم ( مهمآ, 1١ آه دعم 1888 )



 دس 494

 <20 ل ءاطاتطخ :

 17هزتدهع عم ظتندطأع هغ عه لةتنا 75 035 8

 ( ظطسفعلةمحس, 1776)

 لو 8, 2015م

 1لهؤعغ ورتع 16و 17ةططقطتق

,6 52011 

 طع للأوعإت ه5 2 ]هرتتقعإل 2 ع2م55 قءعوطتخ كبفمو طع

 ه7 ءوع 6 ( 8ههطورب 18و99 )

 رشع عساتلا نرقلا فصتنم ىلاوح ىلاماشلا :اسدأس

 قةلمفت مساطر آناء ".:

 1طءوطتسم 2 ةفطق ذم 5زعله ( (00ه1طومم5 2آع»ب 1ة[ههاطلإب

 اا ةعدقامع ) ( ه1 .77, 348 ١.1

 10" 8116 انر

 11مم 01725 (و ؟مآاق, 2ةعتوب 1735)

 1832لععضر 176 :

 الكعيصمأب هد كزتعأد ( آبمدقمد, 1845 )

 اتوعاععرر الكا 3.8:

 هرماكح 210 ظعرجم6+ تملعع طع طه5غ 6596 5تأمم5ك ©

 اعرب ( 2 +هأك, 1مدقمم, 1876 )

 لخعمعمسر ]. 06, :

 آعد تطمع عمك 00 ملعمغ هع 1ع5و 8مممصعم لت 51

 ( تمص عدممدلممك 25 مهل, 25 ةتتمأي 1856 )

 8وماعصمل, (مةمعموأ] 1ةعمعأ ,2١ نمنع :

 0دص مدعمعم 0" ظيرمؤع هع ع 5رمتم ( 27015١ دمه 1846 )

 8عوومو, ]مع 1نغءع [هدعمط :

 اد ةرماأع تأ 7ع دلوع دن 221/116 ه6
 ( ممزكعو, 0هفتمر, 1862)

 10معر ان كلل

 0 نعوانمو ع5 اراعدجج 5ةتماك» ( طوعتؤر 1850)



 سس إو سس

 180710 لمه :

 8عومرع هم طع 0مددصعمعأ2] 51ةغلونأ عد هك 5

 3 ( آ.موهقهو, 1840 )

 ب 156 5زرعاوم 0000 ( امهقمدر, 1840 ١

 8مماعتمعطقمت, آ*. 5. :

 ة1ئوجمام ذم 8ةل عونمع ( آمه0هدب 1821 )

 8تنواعطفملع لمطعم 1عوأم

 1و عآد ذم ةزتأد دما طع هاب لصمل ( آ.مهمممبه 2

 ةدطسعت طللطؤمعتع :

 لص موانمو 0:1”0عدغ كهصق 1*[ل 15مم

 ( طويمتمت 1905 )

 03021 عمعب 1. 0ع عأ 8ةممقتت]ط ل.

 للوت» ةممغع5 0ع ]طلعفمانع لث0ءاعمغ ( 1839 - 40 )

 1ةلفدمغ دماتع 3 1'طتقغمأمع لع 19 ععنبمع 0ع 18[عطعسمع0 ظلت

 د كرمع هغ هم ةثقاع ا[اه عد. ( طوعت5 1840 )

 دق ةلمرو, قوطممقو :

 آه 5زتقب 1عو آممدعق هغ 1عو ل[دعمدأ عع ( 2ةعلف 1860 )

 طععطأللا :

 طع ]نئدعع5ك د00 طع ة4كدعممت عد نملعم طع 1'نملعاوط

 ءنأع ممرسص 1840 - 6

 ان موودتف نمدتنع 5, 11٠ 0ع :

 اد 5زراع 1 ةصعقأسع ( طوعاو 1918 )

0 

 ةودتعر لباطدم هع 2دلعواتمع

 الزان قة, 16 جل

 ةعماك مممزعم 0ع مدعادعع 0ع ]1 ةكتعودنتع ( 2دعاور 1915 )



 مس 71

 100ان1ضر, 060186 :

 آه طووصتاع دعم ع لع ةرعأع

 ( 2 هاك. 0دلمع, 1981

 103 معجممر الئاتق* :

 لآنع 23مم قلعودعتم ةهعععغ لع ةمدتكق 30117 هموت

 1" ظسصماعع 0 غمصحم هو 8

 (اكعمدع لع ةغموعومطتع, . 1 هغ 11, 1859؟)

 1 10155د10 :

 طلوغمأعع هغ 1ماتعأمد لعو 1هوةنعتك

 ( طدمتمب 1900 )

 ل هرتماقتمي ان :

 آه (0نعوؤلمو كلت آرأطقم ( طدعتور 1908 )

 11١ ]رقم025 :

 آد ري مأع٠ طرلعأو 1

 (2 ماو. 8قعمتن 1921)

 لاهنتم عمغ ةعطناا6 :

 1عاوغكمم» كا1وؤمءاودع 065 36دل1معو 0ع كوبءأع لعواتتق

 18380 زدووسمعم 1842٠ داهم دةوتنتع لت آاللآكومغ - آئطده ©غ

 مهمععلمم ع لتملوفع عم 1840 مهععع 165 ]ست 06 1)ةصقك.

 (2 7015. 2ةعا5ؤ, 1846 )

 1١ 1طمعاععمإل :

 قطصعل 16 1هنعطععب 12  ةزعأم ءهغ 5'1عوماع هند لا

 طاتأغ1 نتع 518 ١ ( طوعأو 1888)

 الملأ ( كانك لاوردممأت ) ؛

 لادا مانع لع 1]'نقهأ ميعفعما 0ع ]عمتدولعم٠ 1نط116ع

 مدع 1م 1غ, 1>- ةهم97 - آ120)أ ( طوعتقر 1853)

1٠١ 855508 : 

 "ا نسصعمتم لكثبصع ظئطآاتععدمطتع 2ءدمعمتمو لع 13 5ومتع

 [ لهمو 16 0هدوعمفو 1”*مممعمتو لع آد 5ومأع ]

 ( طومعتق, 1919)



 ليس 19387 سس

 طوبا ال[355ه» :

 1آ115هأدع لت  (هصصصعت عع 87ءدمعمتكس لكقطق 16 طعمومأ هلت

 الاعوءمانغمع 5زفعأع ( طعن 1896 )

 الات 20 + (ا1عجم, 1ل1عما]د5 ) :

 كمنعع طلق مودع دنع 1[هعلوتمع 3ع 12 1اوقمد الم هدتخع
 نأ ذاع 5عو 20م00115 296غ 13 7ءقصعع, ىات 12 18]لة1هه ]آ01ا05

 هغ هانم 165 لل ععدعم مموجانآةهمق لم ااكممغ- اطقم

 ( ©ةماق, 1844 )

 آل ةماعع قلصتتعمل كزع تطقتماعق :

 طع اللدع ذم كوبعتك (  2 ؟هآاك., آمهقمدر, 1842 )

 8ج205: قع لع ف

 طع 1ه0عم 5زعلدمك ( 1.مهلمد, 1844 )

 طععتعم [هيقنمممل :

 آ3 5ومأع ةماتك 16 ه9 معسعمو 0ع 181ةطقت6.

 طذآأ زاتكوات' عد 840 ( مدع 1842)

 طعجمو, ةقوتتعأت1 كحد :

 1[عولولمكمو 0م عملكم ( ةسصمفععلمس 1778)

 طمتتتمانلةر : ٠] ١]

 آد 2ومعع هع 13 8ندوأع شذ (ةهمعامم ةم0هم1 ٠

 آه (0عوؤلمو عد ةراعتتع 5دزط٠5 ( 8ةعاؤر 1858)

 1[عادعأممت لعأ (0همقما] 7عممف 11ءا1و 53

 ( ع 8عمعطعع, امعمتكعي 1866 )

 11 5ةعاطم عع :

 عد 1ءمللتءاممق 2عومجأوعو هنن اطقم

 اكتنق أ هطخر ُثع لع:

 ب ]معو نوهتمدعمع5 1”0طعوطتمت 1 ةقطق هن 5زلرتع عع عه

 ققاأع 11 ( 2 [ةقعب 0دلععب 1927-1988)

 - ع آناطدم 8 1"ءعمموسع 06و ظطستمو (طتطقط

 ( 3 ؟هآو., 8ظءولصتغ 1938 )



 "م

 ب 12:عئ1215و 28م8 3 (2هءماتق ه5 ةظعدطأأع م5

 جماداتمو غم (طع طافنممزب هع ةرعتد هم0عمع !8اعطعسعغ ىلذ

 (م]و 1-17 8 ءامعدن 1900-1984 )

 دل 15ه 8مؤنو] ةمعطتسوو ه] ظووم# ةمق طع 0موتصك هأ

 اطعم ظوومتغتمم مولتاأ مد غ6 52 ( ظعلسسي 1936 )

 دلما ةعععر ظاععأ 0ع:

 111 5غمزنع عك 18 متقعد__معمم]ع لن آاطوم-ةجعع لعك 5
 ( طديتكب 1702 )

 5ءعونم - ]5]00عرزلا38

 ليد قررتع ه6 16و 8علمدتمق همك 1'جلصتمتوذدغقمم
 "خيعوتع ( 8ععدنع لعد آ7عدع 840ههلعقر, 15 حقعق, 15 ةحا,1855)

 امعموعرب عع آن ةسصطسصقمم

 1نعو مايأؤ5ذوص عمد ءاموم عقمع5 كقهمم 16 ]عبومغ عم 5زنرلع

 ءأ معو ( هوماؤر 1900 )

 ه1 معاإلر

 12موودعع نم 5زبءأع هع هم ظوربمأع هم 1/83 - 5
 ( طوماو 187 )

 ( ١854 ةنس ىلا ) قارعلا اسداس
 اش ل ل

 2وممقأل ةلوسمغ وع هأ طع 8سمطعونعو 82م6 أمه
 ( 2 ماو ةيرمدقم» 1888*)

 ا ا

 عج عووومءطعم أم ققوودتم, 8دطو1ههنه همه (طقل ل368
 ( آ.مدقمد, 1888 )

 قمل ا

 31عسمتع هم الطف ةتمطعونمد آدللعز مءهدكع 6م 2
 ( ةءمهلمه 1887 )



 ع 8

 همم ى

 عع وت هأ طع 5زعوع هغ 16هونآ طرت 8وق0تع ةطقط

 ىاطيربلا فحتملاب ةيكرتلاب طوطخمل ةمجر
 قدمه :

 1ةبهلق هأ قاع ةمطمدوت, وزع مطعما ةعل 5ع [طصسقف
 ةطعبعأإب

 84١ه ندنل . تارفلا قيرط نع نيفس اك ىلا دادغب ىلا بلح نم
 اسمن, ل]هلرن كههع :

 8علمستم 1ئلطعك ه4 طع طيمطعدغعو (  لرمصلمدم 1879

8 02 

 قعسعمأد هعمل اع لتس ةص

 ةكسانزد _طعاقطأ

 ؟موجبعلس هك. م ا ( 5ةسطانت, 1314 125 )

 ةرصبلاو دادغبو ناتسدركو سراف ىف ةلحر
 ا تلا

 ك1 طع معلا كمو 1مم طع ةاتتاتعإت هأ ”1طع 217عنق انما عم

 دهل 1 عنق ( 1مدقمه, 1850 )
 اا ل08 تالا

 لوس ونلحع ه4 طع طظيمطعمتعو ادمعلأ مد

 ١  1868آ.مهدم» (

 5 8. تم
 ل عمممم هم طع ظادجأوعدنمص هك طع 1ظامطتوتعق,

 تاتطسأ ع0 غم طع (هجععورم عم طوب ع (آممهلممد,1883)

 3[. طتطقب

 لق طءووامعع لع عطل .٠ ( نهلععب 1900 )

 ةميق تاذ هو . يشع عماتلا نرقلا لالخ دادغب ىف ماقأ ىلاطيا تارك ذم

 ةيخيرات



 هع عال سس

 «(نماعع,_1نعطقممل

 8دع020 : طف ناز ه١ 2هدعع ( امدقمم, 1927)

 37. 7هدغقم 1 ل:

 17هودعع لدمك 1"1م0لع هغ لقصف 12 20116 2عواونع
 ( ظدعتو 1844 )

 1مومعتم .8 ٠]

 اللا عمممعمسةنسصص هس اطع م2عدعم# همه01غ1م5 هك طع

 طوقطمااع أ 48 ( ]امهقمس, 1884 )

 لو 8.

 لد عأم ذم اخته 0أ1 5 خدم 320 1[ع5وموذةصنق

 ( آمدقمم. 1840 )

 آل, ل, 1301

 طع 00 ةك ( آمدقمد». 1841 )
 1مج. ىلا 2[. 007965 :

 لودنمممل هأ 2 8عدألعمعع أق 4
 ( آمهقمد, 1882 )

 11مم, 01مل :

 11[1ئئمزعع لع ظدعط قمل قومك 1ع5 1عصمو 10 عع

 ( مدمن, 80. ةذمعمات», 1901 )

 .م. ١مل“ « ةنس ىلا قارعلل هيف قوثوم ىلع خيرات

 1121 اكل:

 لاطقم م3 ( 0هممنم ذا 28. 1245 )

 اشاب ورسخم ةيالو ىف قارعلا راذ كرت تاس
 0 1 عمجعأر

 توج عاف 1م آةةطرب] هدتد, ةكقورفتم. 8[ءلله ةهل 5نياطتم اه

 1306 ( ةآيمدةمس. 1827 )

 مل1معجعات ة20 ةلزامد



 عام

 آمدوتوع, !!عصماعإب 5ةماطعم_:

 8ع 0ممطتععك هأ 81هلععم اعده

 01ه0, 1925 )

 11, 5. 8. ارمعطت

 ةمعمعمتم : 1 ءةجعأك ههل 50165 ( 2 هلع آءمدقمد 1808 )

 5. 1مل عمدم :

 "1 ةحوأو )3 22 ( ةمدقمو 1829 )

 ؟م - مو تاحفصلا ىف [ رفاسملا داز ] ىلع قيلعت هيف

 12. 2طللا ممم:

 ا7وزتدعع 00 ءاعمأ ( ازبمصهر 1652 )

 ىلاوح سراق ىلإ ةرصبلا ىلإ دادغب ىلإ بلح نم ىسنرف لمرك بهار ةلحر

 ٠ ما ةنس
 1. 83. 2هوعدومصعب

 كطيمدتوتع ورعتموسع ءءاقاأجع دن ةئثوم لع 11هدودأ

 م31 1هو 2عوومق

 ىلع شوق لت ةسينك ىف هيلع رثع . عوضوملا اذه نع ىتابرس طوطخمل ةجرت

 1140 ةنسم بتنك طوطخملا نأ نظيو . لصوملا نم ةءرقم
 آاقمع 2هماع :

 آانأألع هأ ©عمعنول 7. 2 تك عومعت

 * قام 20 152 ةماععما

 1ة9عأو 1ص 0 عمتعتقرب 6 ءملوب مسصعملفب  ةصععمأ

 8و هدو ( ايمدةمعهي 18229 )

 ل. آه 180055 :

 12همهضماتمم لع مةعطقتتاع لع 183عطله0 ( دور 1809)

 لا 8. 8005و عهلل :
 ل ا

 الهزدهع 0ع 8دعلمم هذ طاع. ( طومأو 1899 )



 لا

 5عوااستم

 7 مر 0ع 0همقادمكمممأع د ظ8ومذمعو هم 1

 ( طوعتور اهم ل1

 17. 85 كتمعادتم همها آ0,2عموتدعم :

 طع 1وجبعأو ه5 2ءعلعو

 ةناع ىلإ فجنلاو ءالرك ىلإ ةرصبلا ىلإ سراف جيلخ نم : ىلاغتر حئاس

 لعب, 1 كال هنت :

 كاد موتتعع هذ 2 هع ةطعمدسعط  ةعصعمأادر لكم ل1538,

 طءعوزجك ةهل 211ع50مماقستو ( 2١ ؟هآو. ةلععج المءاع )

 ]0 8١ 13مم أ عم د

 طم دزنع 7هودهعم هأ 12 ععماعم طعمتنعط '!'نناععوب ه0

 8ك

 8 <« 1545 + ١١مم تاوئس نيب طسوالا قرشلا ىف هبينرفاث حاس
 ممغمملم 1 ةمعإتالم :

 11 3ع3ة21ه لع + ٠ ٠ ( ةياقطممر 1829 )

 0١ 1٠١ 1ع

 دمتم لكتو 7هربدهع 0ع... ( طظسكاأعلهمتب 1127 )

 فيطقلاو اسهلاو ةرصبلا ىلا ةلحر

 ا

 1مجعاو غم طف ناب هأ طع (طلامطق, ةقلمدع طع
 ةطمرعم نأ طع 2ءعوزدم تبأأ ههنا طه 6

 (2 +هأق٠ ميبمدقمود 1840)

 (رشع عساتلا نرقلا فصتتم ىلاوح ىلا ) ناتسكرتو ناتسناغفأو سراف : ًاعباس

 0 يا ا 82مجومع, 8مل 0مةممتضلا د
 قطا ليعلم ندمفاوغعامم هغ طع 11196هروإب ه6 1'ةطقعتمادم
 ( امدقممس, 1905 )

 8ملعممر دز, 8. ©. :
 طع 7زيمةقؤإب 06 اطع ك5 ( آموقمد. 1884 )



 سل عم سل

 دي 1 دلع ا وع راكم فيوم قزع مل]هرعدس 0ع 81865 :
 (©جطممار طعتمج 2 معدممقل مهعسوقاع هك 2 لماتتم6إل 50
 عمل 2عهتلعمعع آم ةطقق كنب ذه طع ربعمعد 18306. 1887 8

 ( ].مدقمم 1845 )

 دزع ق]ععمم0عع 8188 65ر

 1ءةعجعاف ذه 8هلطممم ٠ ٠ قمل مهتقهللاع 01 2 7:24]70ع 8
 طع 1ملدك 5مم ءطع 5م غ0 1ردطمعع ذه طع زتعدتذ 1831-2

 10033 «( آبمملمع 1884 )

 2. طقم 0إلر

 6 طعععأ 00

 داركالا خيرات نع « همان رفس » باتكل ةدوجوم ةيوروأ ةعبط نسحأ

 ( 1ملإبو - ١85٠١ سيراب ) تادلجم ةتس
 (هدمالرب, لراعاتك» ةعاطتتت :

 لواسسسصعإت غم ةطع 2لكمعنط ه4 آم033, 1! طعماتعط 1تت5513و

 طءداج ده فمما عمت ذمه

 ( 2 60.١ 8عمم 2 ؟هآ]١5 اط.مهقمع 1838 )

 انصدمم, 110م عمموع : 11٠١

 معمونم هس طع 2ععولؤه نتععأ له
.31 .11 

 121301 5طقط ( آ.ممقمد, 1908 )

 اوما مت عاعب م 8. .

 1[لطع 0يلتكاعم ه8 5دلأ ( ةمدقمعر 1852 )
 طوملعلاس, عع :

 0طوم هع ممم م لع هدم مدع !عموم 8عموههأ 5 2ءممزو
 آه 1786 ٠ ( آمملمصس»م 1790 )

 معو عت 10:

 لؤلؤ معو ةععماتم6 هأ ظهقأ آ[هلأه 2320 2عنوأدتر 2

 م 1 ( 1ممقمع 1688 )

 دل همع, الرع 016١ ةقلأئعم ع:

 اناس لت [(6م6:2] هيل ومع عم 2عجقعب هماتق 16

 كيلا
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 طعصتعم ةكصمتعع. 12نههيصعمأو طلقغمءاوتتعم٠ , ( طومأذ 1865 )

 1مم قب, ]همقك

 ][11و:سدتعهل ةععونمغ ه( 8ءاكوا 1'عه0ع هدنعع ةطع (نةك ماقلت

 ( 4 ؟هآؤ٠ ةآمدهقممر 158 )

 2 تا ل ا

 مى ؟هودهعع نم طع 2ونمم هانا 5 ( طممقممب 1816 )

 1آعو آل.

 قة ]ودتتمعإرت مسج عنو م ظموأاتمل ( ا نمهمهلهد 1150

 ] ةعاعدمو ثلا 7. كلل تش

 طموزدر 28ةقغ دم0ل 2عةوعمخ ( 2[ عوج المرءاعر, 1906 )

 ل]همعقر آلاذللذ دنع :

 115م هأغ طع 1ع هآ ةلدقتع دطقطب, آاكلمع هك ”>هولق

 ( اآمهقمس», 1718 )

 1كهوعب 5أع ]هطم 1171ه :

 ز115غهدوب ه, طع مدع اام قتوطقماتكأدم ( 2 هآق٠ 1851 )

 1 انوأ صقار

 11156 مدوب نأ طع 8 عدو]ساتمد ه5 2ةعواد

 هلوانتي و.م 1ا/»م ةنس ندنل ف هرشنو ©هءعوود بالا ةيسورلا نع ةمجرت

 ابلالخ ناغفالا ابلتحا ىتلا ةرتفلا ىف سراف خيرات

 لمنال نان 202 0ك 1 ع01عقخمصر :

 طعرقتو همل طع 1ةعولقم نانعد لمص

 ( 2 7مآقر 1802 )

 ان3ةةعرشل

 ائوجازت 209ةمطسعع أه 8عنولد, 5انكاقسهف ةهل 82اواممتو

 ( آممقمم 1887 )

 ةقكدلعماسر لع لمطعم :

 ]1150م ه1 16من (1829)



 مسا عع بس

 لادم اعطصستر ك1 (ناعمصعمأك : 8٠

 عمعبول ةاععنعط ه؟ طع 2ةائاموب هأ 5ىوتكح ( 1844 )

 مم س]امقمم 1, (ن. :

 طمواممل دهم 1تسوأه 1م طع ظققأ.

 ل ١ ةنعط :

 طلو وأو ع هنأ 2 :عهوزلعمعع أصم

 5ةءاتصسعر اك. :

 00 طع مد]111358] دهم هك طع هوانمأعو طع ععم

 معوأد همل هل ( آمدلقمسم 1885 )

 ةولطعع, اراعمغع (نوامدعلم 2. 81 :

 - مة ةاومم7 هغأ 2كونك (2 ؟هآو. آمهقممر 1915)

 سه 1[عو ؟طوسمدومل هتاعف أ5 عسوزو ( آ.هدقمم 1902

 ادتعمم, [مطعما تعومغ :

 11150 هك 7هوأد (1866)

 ال/التدنم ةنموع 1ةيمس 2 ظاعمم» 31١ قع 17مم :
 تك - دلل - ل سم: اس3 13 وجاك اك

 001م ه؛ ةةدماعندل ( آبمصقمدب 1914))

 الالهمكي آناعتغ ]هذه :

 8 7دممقل  هقسوتتكع هأ ج2 زههنمع م طع ةماتنعع

 د( طع ءالروع 0دوق ٠.١ ذو طع زيعومق 1836 - 7

 ( امهلمو 1841 )

 ىلاوح ىلا ) شك ارمو رئازجلاو سفوتو سلبارط 5 برذملا انماث

 (١ممه ةنم
 ىملع زنان 8وعونا :

 11ع5 50انا؟ عوتقم (8 ماع. 1 8094-1 890)

 2. 83م :

 آنع ةلدمةعافأ فمموطعمأب دهحمتع قده هلؤماع

 ( 4 ؟هآق. 1898-1901)



 دل عا“ لم

 12غ. 22355عأ :

 10هءاتصتعمم مياتقانأ سفهك دنع 1ع ةاؤوهع 8'0ش]لعهع مدع

 طقسا ع5و نتمسك. (1541))

 (ططدمك: 8سلالعاأم لع ]آه 5وئؤنع 0ع يغموعهمطتع 0 ظلوعتم

 هغ لع !"طكتودع لس 8[هم0, ( 1890, 2, 2. 172-214)

 نوني 1[ماتقن0 آكع ا:

 8اطا1 هوعومطتع لعد هدحصدععم ءعادقت 3 11 8هطغتع

 دب 2711 هع 2/111 ةزغعل عقر ( 1911 عع 5سهممأ. 1917 )

 يدسمأ 8

 1115:متعع عفمذمدل لع 1 شلوؤعع ( طلععي 1910 )

 نطقت] عن, 2. 0ع 0ةقاعااةمعر:

 5من عمامو لع 12 6 ستاتكتع هم قةطاونع ( 1852 )

 180ءامطتمم

 زاذئؤمزنع لعم 8دعطقم 0" ةقلوعع 3ع 1515 - 45
 لو٠ زوددسمل ةكتدغأوطص ع٠, 1922, 1. م. 2*

98 102 

 0, 100اتأ 3,

 1اهاطدسصعل ىأو هن 1:!1:منةنانمم 0'*قلوعم (1829 - 1880)
 ( آرع نعلمه 1030 )

 0. 5 وادعس

 لرعو 2م معمععسعمتك 0مم ظسدمتععب 12 مهأ5ه 0' طلوع
( 1923 .60 29 ) ( 1880 ) 

,0 .106 11 

 [115هزئئ 0" 8]عمع دمك 18 لمدصتممعامم 1كانعونع 1516-0
 ( طومعنو 1887 )

 2 ةطقتلت 010,

 12ءاونلممم مع ]د 8ءممعو عك ]12 83عععمعع لثشلععم هده
 27110 51 عاع ( 4 ه15. ىكلوععم 1879 ل 1885 )

 جلال د اسس و كك 2م, 0220 عءطقسم ف
 طوموس عمتك 113145 ديدع (نمومولتععد '1همزكأ عمك



 سس جالا سس

 ( 2 0عنمطتع 177 - 4 1131 1824 )

 ( ةطدصتك, 1925 )

 5. معألب 2١( 1312: بملكر (. 9ع

 اك متنع لع !"قلوذماع ( 116 60. 1927 )

 اهمعط ةساقمع, ةه016غ 106

 آله وددت لع مدفن ونأمم موعاطونو هع ىتلاععتأع

 0ع. اكعع لاوغ 101م1. 1909. 2. 2-2 240-- 0

 2. طماع

 1 ةقعتودع لم 8]هعل, 1دمتكأنأ - 1[ةعمع

 ( طوضقن, 1908 )

 113: اصد معز, قلم

 5ودحعمتو ةكدم ه6أءاعع ل 6ءوعبسمت و٠ 1115 مذجع لع

 1'ةمطاتقئعمعمن 0ع ]8 هصتمودقمو ؛دمعدتفع لهمف 1

 معمعتمعع 0'0عومر 1830 23 6

 1 همعطقع وانتو

 اماعملعم لع ]198 ممتؤمع ةتمتوأوممع ع 102ه

 ة178عع 115 م1عقضتأطات]ع ىانق :

 11 معؤماسسا6 عم 11مل ئضسومقع ةسعدمغ 1!'ذنن لع 0

 ( ةدملؤ, 1918 )

 قل 181ه معطل مانع

 100ءنصعمت5 طلقغمموانعق5 كنتم 13 ؟انهتدأو

 ( طوعأو 1929 )

 الل عانعست عسا

 1طتكماعع لع 11 نمدوسغنع ل'قلوعم ( 1856 )

 عامر[ هتك

 لطع ةءميتوع ه6 (طعافذعمقمسب  ةمصقلف هق 8عقمط

 «عافقت ممم متت ةلولعمو معامع هه طع 8ءعمعط ءةمصولاتعمأ

 ( ةآمهقمدر, 1884 )



 ل 8

 7266 عمم

 آول وجوعع عم 1نصتوأنو لع 1590 3 0

 لك. 11عام 1تهلوزعسمع, 1980: 2 2. 18-7

 ا. لع 12 2ءاسقنن0قل و

 1آ0هءتصعلامق 1مغلتاأك دنع 1'طلقأمتتع 0ع 0*1عمانم ل1 هص
 ءومدعمماع هم ةكعأوسع ( طلوع 1845-1877 )

 لم ل نقب

 آنع 8هرتووسصع 0: ظلومع ةمانك 1ع لعمتعم 10

 ( هالععع, 1900 )

02 

 ب آه 0هدونغاع ه1 عع, ( ةنعع ةعاقق 1879 )

 ب 81”1عننع لع 1830 3 1840 ( 2 ماد. 188“ )
 - ]3 ©هدودنغع 0ع ا" فلوقمأع ( 1841 1847 )

 ( 2 ةمأد. 1889 )

 8 2005م

 ممموأع5 طمتفتعمسعق هان ةمومعت طلقامماومع كلم 18
 ري عوعممع 0ع 1نصتف ( طوعتوب 1864 )

 5وم0عم ل ظمموع عا 65
 18مملدالنمو 06 11 1.عوعمممع 0" طلوعع, طاقامالع 65

 2جيطوعمبةدعق : هطعممتونع ةهطع لد 35171 ع وأؤمأع
 ( 1837. 2 «هآق )
 152٠ 5 طق#7و 1

 ةصوعإو جمل هطووصوقممو ءءاوكتمو 10 5عجنعنهل مققاق كف
 8ديطووب ةهل طع طعالقهأ ( 0عمجتر 1738 ))

 1رقانعاع» 106 1 388إ7و

 ]ل1 وضامننع كلب ؟مرتوسسمع ها شاوعر ة0مع 1" ةاهخ مممممغ 0ع
 ومو م0117 ( همه علقسب 1755 )

 سدو د 10 ا 3 قسمان ثلا:
 1ر3 1115دئوص لع 5هطوفاتممأ ه2 1مم (  1عكانع 065

 من05 لد مو]ئهدتنعممعك 1919 )



 ل 4و

 اينابلأ : ًاعسات
 ظءاقتما 2هدعلوم 0850ع طءمعع 11آدم0طههاق : ظلطومأد

 6٠١ قه. طعام عقار

 2هاطقمتقب 3+ 2 عوعوخ

 2. م عوجممل

 8111 هععدمطتع قلطوصسقأقع

 ١4.٠ ةتس ىلا رشع سماخلا نرّقلا نم

 امص
 ظهلطومأم, ع ؟مممقلنمع كامنع هك اكانمممع

 ( ةصاخ ةفصب ةينانويلا ةروثلاو ) ناقلبلا : ًارشاع
 كلن ٠ ةطوغ, ( عقلغم#) :

 0عععمع زم 87هآطسغأمدب : ( دس للعود ممعمدمعل نهقع»

 طع ةتوماععف هأ طف ظءعمعط ةعوهنع 102 طع عأومعو هأ

 11كلعمتمسم. )

 0. 181 ماهبت :

 اقامت 0أ (016ععع (17 ؟هآو. عل [همع)

 (ةفغمد 15ةصطعما :

 امام 06معملممعع ته ءودع كي ]*ظادعموع

 ون. 1111

 56 8ةلاصمم
 17٠ ىع 2طئالتمو

 16 آللةع هز 0مععلع آهقعمعمةعمعم .(1833-1825ر
 20من ع6 :

 7 كمه ع 11 :ةعؤمفهنغتمو 06 ]128 تفععس 4 هاو.

 ل 53 معمسأ :

 0ععممع ذه طع ةامعت معمل (ةمطصب



 مس عع

 1و٠ ءلهك ءارو , ةيميتنا
 )و « )ال6 )1069 : نودلخ نأ
 16 : انيس نبأ

 ومب وح : ةعمش نبا

 ١84 : ( نيدلا ع ) ىنرع ننا
 1 ؛ قريصلا بجنم نبأ
 ٠ ( لع دمم نا ) اشاي مهازبأ

 16 1 ع 13

 افا 1 ف4 تا فشطا تال

 ريقي هلال والام
 اذوء١١11 ديه ء ورب :كب مهاربأ

 ١
 ٠+١ : ( ةانقر ةيمهاربالا

 0 : ( دروألا )ندر

 ؟ب.و م.م : ردنكسا  ىتلسبا

 ؟.ه,  ىرتمد  ىئئلسبا

 مخيم ء موب عبو , ناعلا ةفينح وبا
 رمال ؛ يل مب : بهذلا وبا
 موو ؛كانز وبا
 وو : رعاشلا ريخلا ىنأ نبا ديعس وبأ
 ىصفحلا نسحلا نب دمي هللا دبع وبأ

 وذو

 و. :ءالعلا وبأ
 رج زك ء مع ءابو 1 : ريق وبأ

 موع , وو ىسوز سم. :ليل وبأ
 موو ؛ 5 : سوربي

 م. : ةكراتالا

 : ( نايثع ل آو نوينامْعلاو ) كارتألا

 ف ا ا ل

 < 11716 1 اا ا

 56٠١ مالكها(« ةىل 4 5

 كوي ار ا

 ءةؤخ يدر ذل ءزحك حك
 لل 411 1#

 ءالهؤ نا قه» 2186.6 )"ا

 2م ات ء به ب 577“
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 ءكرم املا 1
 ىلإ الل ع ا ا عام

 ا تي لا

 هاعربو سروس عسربو عسر
 موي

 رو : ( باتك) ةيقابلا راثآلا
 ارجا : ٠١

 مم ؛ داوجألا
 مو. : (قارعلا ىلاو ) اشاب دحا
 ما

 ١194 611م: (رصم ىلاو ) اشاب دمحا
 كل
 مريم : اشأب قيفوت دمحا

 جب : ليرك دحا



 مس 141 --

 ٠١١ : قورحتا دا

 4و : كتسخا

 ١4١ : ىبرعلا بدالا
 ه.. : ىسنرفلا بدآلا
 مكي( ه4 « 914 2 غم :هنردأ

 7م : ( رحبلا ) ىكيتابردالا
 1١ : ىسيردالا
 مب نوتجيدا
 ؟١ : ناجيب رذآ
 ءالا ة.: ( ماشلاب )ةسدقملايضارالا

4 

 اال

 ؟مه جاب : ( قارعلا ف ) : لبرأ

 ؟م1 : سكة وثرأ

 15:لييدرأ
 سود ع سو ؛ نالدرأ

 الالب : ( تش ( نالسرأ

 ؟؟ة:فولرا

 مريع موب : مورضرأ

 م 654 نمرآلا

 6م : ىف زمرأ
 ايمرأ : ١

 مف : داورأ
 ( نابلا رظنا ) ؛ دوؤترا

 م44 :نافيرا

 وسب : ةيكبزألا
 * ؟54 6 "#4 علالك : ديمزأ

 و4« هج ؛ رهزألا
 44:فورزأ

 <74 ٠ «*جئوبر : (نابساو) انابسأ

 ؛586 04 اا/ عمك 65526 565 مما“

 ذك ( ؟ؤ5 ؛ 1“ ااا عنا

 ول عار ع وج عاقب

 ءاظزج سوو ءسوإل م

 فل

 »م١ : ةيراتبسالا

 لال : نويطربسالا
 :(لوبمطسأ  ةينيطنطسقلاو) ةنائسالا

 « "5:45 6 "4: 94 : ٠#

 ةوارم : م5« اال الذ

 ازلم ء والو < ا ع لا

 اننا لل

 فيري تي ا

 فضا تدنن تف ف

 "هذا 55] 2 4. ع مام

 مم ك4 اا با هوو

 2101107 285١ 2 5 ىلع

 «النو لجو سبب سوم
 ؛ للعلا عمال ءحب+

 كل حا
 اؤ5 : ةلودلل ىداصتقالا لالقتسالا

 م1 : ىلاوتسا

 ما/٠ : (ةاتسالا) متسردسا

 <: (ربك الار ردنكسالا

 7١< : (ايسور رصيق)لوالا ردنكسا
 741 ابق

 ؟م: زينرأق ردئكسأ

 . لا طنك ؟يالال ا <: ةيردنكسالا
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 ل

 م: ىكسأ
 عسي لك فعمعاب مت مالسالا

 9 اع بج؟ عأ

 هكا امك 1: ه2 ع2 51

 ءاوإ عزرال ءوك غابه
1# 045 944 
 نا مي رعاي تف اا

 مااا م بو
 نا : (ىويدخلا) ليعامسا

 وؤؤ م : اغأ ليعامسا

 هدوج ليعامسأ ٠ +١
 :٠ ب49 .ءزو. : ىوفصلا لعام

 نارا 3 فنتك

 هو. : طمرقلا ليعامما
 سوو وعز. 6 و.ءم مم ايس

 ادد

 : م4401 9418216 : ىرتصلاايسآ
 بمر واب رام اسس

 4و6 م0 .: ىطسولا ايسآ
 ماب ع مس : ناوسأ
 6.6: جوسأ

 م9814 : سوممأ
 طويسا : ٠١١

 م4 : ىناقفالا ناخ فرشا
 موسع مبععو :روشأ
 عمل مس مو م. كك : نايفصا
 مو مد

 م4ه « +41 : أيكرت ىف حالصالا
 امم: ىيدلا حالصالا

 س.و ء ه : ( طيحملا) ىسلطالا
 بو. بكف و مب: هنطا

 م.م. . ةلحملا اغأ

 مع: قيرغالا

 ؟وو 2 ؟ؤم: تارغالا

 بوب : هقراثا

 ءاممو» م مو. ع مل : بايسارفا

 اراد سدر

 , أو 2 59" 2 "< ءاطم : ةيقيرفأ

 لا ل
 ممم: اشنا

 ءةمزوهوو ؟لس م _موعب. : نآتساغفا

 م53 ع *ة

 ؛و : ول نويق قآ
 مسبب : ىتامثعلا عاطقالا
 سا. :ثومسك ا

 وبن : لباشال سك

 6 م ورب سوسو سو دارك |
 نري تا ضنما

 6« 1١ 074 . ( نوينابلالاو ) اينابلا
 |٠١ه 200425215

 قس 0 0 ف ل

 ءاةميلءاضاله ؛ ! "8 4 1

 ايل فرفوأملا ربل

 سعب. ع وس عسر: كركوبلا
 موو : ( ماشلا ىفإ مارتلالا

 معو: دردلا
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 سد : ع( لصنقلا ) ىثلالا

 لوم رع عوكل مد. قالا
 ل١4 م5١. "9" ام

 ؟لح : توبلا

 ١١114 (ييسلا) لوب ردنسكلا
 مس وو : ( نويناملالاو ) ايناملا

 سوو ام ين و مسنده 2: 8“

 4م : اديملا

 مو هو : هيابمأ
 0 :ةسدفملاةنامورلاةيروطاربمالا

 (ايكرت رظنا ) : ةين اممعلاةيراوطاربمالا

 بسم : ةببرع ةيروطربما

 موب ءس.م. ع+ : تازايتمالا
 م : نامرد مأ

 م. : نومدقملا ءارمألا

 عريض موو وس محن اكيرمأ
 و هوو ع

 0 : ( نييشلا ) ريمآلا

 ماب : ( حاصر نايمأ ٠
 مهر « 116618: لوضالآلا
 و؟1 : لري ىلوتا
 : (ةيناطيربلاةلودلاو نيلجنالاو) ارتاجنا

 مل ١ ١* "خ6 "54214

 هال 4 اع م 5“ غ2 ه4 66م7

 2مل هك 2م نك او كالا
 251١ ١١161١١ < مها ىلا

 ل ا
 ه4 584151 ؛ا

 2( اهرب (اهال4أذهك اوم

 ك4 0 خلا لح اللا

 ءزقم 2 زملاء كغ:

 اتا إل ك2 ل

 ا لل

 فقشأ كاف تادشل كارد

 ها ا ىلا ه 6 15

 هيلا ه؟رلو ل" < ج0

 رم فل لا تل

 عالبال ء الاب ى الاب 6 اا

 يله 2 انكي مال 4

 وقل ؛ ؟مف 1 خم 6 مخك

 رن ل ري يل

 كا رع انا ف لل

 ,موو موو "186"

 ل ا ا كا

 للا م لو ٠/0

 لقأ الرخا لك 2 ا

 خم

 .مك4 هلو «)؟ 16 : سأدنآلا
 واب 4 "395 2 ؟ة1 ١ خخ

 مم : ديلقتالا
 بب : ةرقنأ

 دو سوووسم سب : ةيراقكنالا
 لاك ( 1 ة 4 أ[ عزدش

 هرلهمي ؟15 عالم < 1ا/إ/

 رطل للا ان ف اخف

 , را نس اسال 2 4

 سابا عال ع
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 مسبب : انركنا

 ١م : نامركنا

 ١9 : رعاشلا ىرونالا

 نو : مارهالا
 + : هياوود تروأ

 هالع.بيز حتار وأ

 ة17 : زتلرتسوا

 اك :سوبرايلوا

 ورب : هسفيلوأ

 (سراف رظنأ) : ناريا

 6 ابي .يوما : ايلاطإ

 موو ا مول علق

 مسج.( : نويوبألا

 ع نثوبأ

 ٠74 : ( رتازج ) ناينوبالا

 هن

 اسوم سوو ميسو : (ةءالو) نابأي
 ضات ست

 سبح م. : ربأي

 « 1١5 137٠١ م : ىلاعلا بابا
 مول مل“

 سب : لباب

 بم : ةيوبابلا

 ؟ا/ 6 جم م : ىأيسرأب
 مسرب : ( تسنرا ذاتسالا ) ركراب

 وم ىو ( ارتلجما لصتق) ركراب

 مسا ا[ لم
 < ركع 9س وبوم هل. <. سيرأب

 نا نفل ا

 40 ايفاب
 <وبال : ىأب
 اك اا : ديزيأي

 ملال ها * تب

 م1 : لافال ىدورتب

 4 : جار

 مرق : ( ىد تنوكلا )سيرترب

 م. 6 مو: تح
 « ١١ ؟ ؛ م :طسوتملاضيبآلارحبلا

 مالم ضل ع
 أ 151٠١4 6 ١ « ملدغملال

 2 5.5 4 |ةال 4155 < 1٠65

 مريم 4186 0196 *-ال/
 كفو تشل تي فرحا تافخأ

 < 001 6 196 47 هم
 ل ا ور رو

 نوع 4 نك 2 نمل 4
 < 445649 6ب/ مم : رمجآلارحببلا

 61١6 4! هال 6 ١4+15 مللا

 سس 14 وق 15
 ء 4و6 844 6 ٠١ : دوسألا رحبلا

 عقم هنزل ءالوإل < لاق
 مو, : نيوزق رحب
 مسيو : ىدنلا رحبلا
 44161١١ م١ : (ةيريدم) ةريحبلا



 م4 جس

 م4 : ديمورب مو وسو سر رس. : ىراخم

 مل : (لاريمالا) ىور وهم ء وم. : ( ةعقوم ) رد

 1 1 ه4 : ىلاجلا ردي

 0 مويه : ورافانو ردب
 االو : كرب مريم : تسدأرب

 4١+ : رتفوراسب ا ||
 : تسلا انانن : ( نمري ) مارب

 .ه « م.9» : نويتسبلأ 1
 0 7-1 عنو دوو ؛ 16 : ريربلا

 اريل 0 0 موه: لوألا اسوربرب

 سل لع ا نأ ل 9

 ؟ "١ : واغوأ نآوسب مو . ىناثلا اسوربرب
 م.م :كرمسبي

 مك :نوبرب

 454 214, ؛» ءع1 , مو: لاغترلا

 مهما ماب عمو ا مهأ 45

 ١1ه , ؟ةل 4 عزل 4 و1

 مو ىالسإ ا خ6١ ماو

 مو نوكأ ءاكعس عنو

 915: دييتري

 سارع ع با. : طالبتج ريش

 ؟اب٠ ؛ ؟4 : ىناثلا ريشب

 ؟ا/ ع ءالابا# , مالو: بابش ريشب

 مو عاا/ 04 6131: هرصبلا
 نا ل

 ان
 رسم ع سور كوك 6 معو

 م.. : هيلوترب
 نال ل ا ءالةغ١1؟ و916 واب : ىسيدربلا

 « "زا
 1الة ؛ 49 : ربك الا سرطب نسي لخا كنل

 ' مو : تسري
 لال 5496ه  ؟؛ىةج, : دادغب

 اا علال هبا عوز ع مس

 نال نس ل فكل ينل

 مكه 2 "هز نو. سوم

 2( 55 6 954 6 ثواب مع موس

 مابا عجب م مو ع معبب

 715١ 1 2و1 ل1وو سوبدزب رب

 انو :قوقر

 ؟م1 م هس : هيقئتسل و ربلا

 ؟م5 ( نبت ) : ثوربلا

 ؟ لال: هسورب

 واو اكو < 71: ايسورب

 سو :سنافورب
 نضل نر كلا 0 1٠١" : نتسوأ شك ورع

 كسك 6



 4 عسسل

 يندب ب ركي

 844 6 79 : ىثابوصلا ركب
 هال 414 : (نيهركبوةع) : ىركللا

 مور عام

 سو م موي ب نيكي
 4هعمج : ىسالب

 ممم: اةالك الب

 ؟عم : سابلب

 م8: ؟وإب : اكيجلب

 ه١ : غلب

 4و : قيطللا

 86 ايراتلب

 ل١ 64849 ( هم : دارغلب

 اإل ٠ 4 غم ؟ا/ 216 : ناقلبلا

 لبو دال كحل

 65ه 25545 423” "1

 518 6م "خه

 ممم عادم : شنمل سواب

 416574 14907 ءملو 6 "19 : نوتسرملب

 افركعأ كاان برا 7 ت1

 6 اإل مال
 لل نفع فية

 مور( 9

 م.أ : ( رئازج ) رايلب

 سوم ءمواب : ةديللا
 م.م : كيلب

 مريب ءلوك 1و6 ع ه1 : ىلع

 عو : تأنب

 مو. منوع امو : سأبع ردن

 ه4 6 ون , 551 : ىريشدنب

 44565968168 هجم : ةيقدنبلا
 مسيو ووسام أ

 مو بلس ع ماحإ 6 ا18 :  ىتسلب

 بابا كبك 6 4
 مو : هلاغنللا

 بوم : ةينايثعلا ةلودلا كب

 ؟ : ليئارسا ونب

 ٠م, : هييتاوب

 .؟(:(نورابلا) تكلاوي

 مور ساي مما< :نومروب

 سطل روقسوب

 مب : ةنسوبلا
 ار راشوب

 1/١ « و9١ :كب صرغوب
 ]مو ؛5ي: هدنلوب
 سامير هسا ب كاينلوي

 مو : (لازولوب
 (نويلبانرظناو) ,06)تريانوب

 مام : هلو

 احن :ةيميهوب

 ميو: رشوب
 0 فتاويسوبلا

 مس : ىئايب
 "0 6 54 2 #7 : سرس

 بر وجاب وو وسوء: سدقملا تيب



 ع7 سس

 برر ما
 واب . قطصمرادقرييلا
 وا ني منال مل ب١: تورط

 ١و: قوريبلا

 مس. 6 44 كب ىديب
 م. ع : ةطنزبب
 ما : هزيب
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 موب وامس : هيث رفأت

 6١ه ءوجام ؛ ميم بوبمسو :ناريلات
 ماووخأو ناعم ا!

 « ؛ه:رافسمأت

 ماب : رولي ات

 ,سبو نسق: نيرا
 سو وبسم م, ء راتتلا

 لمت : كسيروتراشأ

 انا بلغت

 مري. : ايك افواسركيشت
 4و. : ايقارت
 وابو 44و١٠ :ناتسكرت

 مس. ؛ب9 : ناورتلا
 ؟مييبه ؛ .:( ةيناهعلا ةلودلاو) ايكرت

 هءعي غ1 6 46 6" 6 م“

 اك نا تيلي كن ملل
 6 اراب ماب م الم م اج ولا

 لهم ءازأبإ 2( ؟١٠ م اله
 اء ء اء هه ع امك

 ةنبب ؟ )اسم 4/١ 2 ١ا/#

 ام 28م6 عامل ء االذ

 نما كا

 مو 4515 ع ؟*ال
 مؤ 2 ملمع كاك

 41١١ 559 ءالاذ

 +44 2 14م6 7546 + 759

 نف شط 1 ا لل

 برز 2 نب 259 ع ااا

 من4 4 فيلو 2 7ك 2 ؟ملب

 من لت 1ك 2ك

 و خلا

 سور أسوأ ع مح ل
 مو سوو هوم: سيلفت
 مريم : اشاب نيدلا قت

 وابو : تراث

 4و: كمت

 ؟.9 : لييومرن
 موو : ةيريخلا تامظنتلا

 والاب نبذ : حوش

 ؟م/ : نييل دوت
 4/ : ىيسوروم ساموت
 مو.: نسموت

 عم : (ةرسأ) زولوت

 < ؟ةإ/ اول 556 6 ا سنون

 « "41 6 96١ 45556 "م

 ف

 :ىرطيت ٠9
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 ؟ه :كتلرومت

 "الر ا م86 م مالا/ب : رسبت

 ث

 ؟وم : ةلاعنلا
 ١٠ال 644 : 1/85ةنس سطسغأ ةروث

 و1 : ةيوسكسلا ةفاقثلا

 ١5 : ةسسرافلا ةقاقلا
 و. : ةيسلرفلا ةفاقثلا

 و. : ةينيناللا ةفاقثلا
 م.م م مس , ناقللا تاروت

 مابه : ماشلا ةروث
 ؟6٠ : ةسفرفلا ةروثلا
 م11 6م.و : ةيانويلا ةروتلا

6 
 ١1م١ : نادراج

 ١١ : ةواج

 الإ : بيج

 هب هع ع هزم عمال مد: قربجلا
 |[؟؟ ١486 161|١ 5ر1“

 اهب ع اغا

 موو 8.6 9م: دوسالا ليجلا
 لابم عما, :زوردلا لبج
 4 : تاراجج

 194184 : ةدج

 م.وومب+ : سكرجلا

 مال : زقورج-
 عوج ىو. يوي اشأي رارجلا

 < "هو 6 "هو 6« راو

 امهإل 21606 14/497 : رئازجلا

 . بوك جالو ناو ع لاب
 نك ل

 ه1 , موب مس. . نيرحبلارئازج
 سوو : ىلكيرجلا
 مو نب ءمور : كيلزج
 1و٠ 6 6١1م ماب : ةيقأرعلا ةريزجلا

 م4 ؛ مال ( 769 : برعلا ةريزج

 توقع

 مم. : فلودا فاتسج

 م15:( وبر فج

 + م. : قمقج

 عو :اباب لج
 ها : دابالج

 ؟ هرب : هناخلج

 م1 : ولج

 ضريم ؛ سوو , مبوب : ( ةرسا) ىللجلا

 هب الو : (اأسنرف ىف ) ةيمومعلاةيعما

 بجءابه :( » ») ةيعيرشتلاةيعمجا

 مالو : ( ةرسأ) طالبنج

 ممم : هاجنج

 مم4 : ليل اوجنجلا
 يالي لس ن6 ؟و : (نويونجلاو)اونج

 ةيقيل علام

 م.م. : ( رصق ) هنينجلا
 م. 6 م.ري:وئاك ناوج

 عال : ( ناس ) درانوج



 ل عيواس

 موو .وربعزال : ةيبلصلاب ورحلا | ميج ءىوو وربه ءىمع : اجدرج
 بابو : ىرفوج

 مو :( بانك ) ناتسلوج
 ة؛6م : راموج

 مهم : ( حتاسلا ) زوج
 موب: وليف روك تنومه بكوج
 44 : ( لئتصلا ررهرج
 عرج ووك : لجج

 ياسو م والاب: وزيج
 وه م١ : ةديجلا
 مالو : بايج

 مومو : ( حيئاسلا ) ميج

2 
 سو-+ : ةحورملا ثداح

 وره : ةبهو ظفاح

 ووإل ؛ بحبح

 4١ ةشيملا
 ومب عسب : ىرضلا جاجح
 ١1 ؛ 1هو/ دوو ءايوي زاجحلا

 : م ل
 'هرع عام : ديشر رجح
 ' لو : ةديدحلا
 ؟يبو بدو : دادرتسالابورح
 ,نم :(امرر ىف ) ةيلمألابورحلا
 مد : ةئس نيثالثاب رح
 ٠و :ديعصلا بورح

 0 ل يول

 6 زم 6 516536 6 « 5"

 ىيؤي ”«؛ء1 ك1

 001 1 ف
 رسب عبس . بج : ماقلا برح

 قت
 مور ع ممإب ( م48 : مرقلا برج

 720 120/7 ا "أ

 بوب , يي ,بو ب ىربكلا برحلا
 مايل ب 084

 ما, : ةرومابرح

 بر وم : ةيواسفلا ةبارولابرح
 بمب هر ؛ في رشلا مرحلا
 بوبي (هتراجر ريرحلا
 هو: اسملا

 سد. : ( هنعمللا ىطر) نيسحلا

 سوو سو م1 , مو ماشا, نيسح
 منيو ع اال

 ميو سوم 740, اشار سح
 ؟وم

 11 مم. . :ةيمالسالا ةراضحلا
 ب( 9 1 : ةيوروألا ةراضحلا

 _”ع4 وع ء امك ااا
 مروو مهمه 4556 55“

 ب + : ةينيليهلاب ةببشلا ةراضحلا
 م ؛ ةينامورلا ةراضحلا
 م, : نييسابعلا ةراضح

1) 



 -ة8ثءال

 ع : ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا
 14٠614 ك5 : ةنانويلا ةراضحلا
 «#7م : ( اسنرف ىف ) ةرادالا ةموكح

 6 ا عبو

 ال4 : ةيسلرعلا ةيروبمجلا ةموكح
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 سيوءسوأ منعم ب (نورام)ديشرلا

 ممم : ةفاصرلا

 ممابعب هايج هيمو مر شاب اضر

 مه : اشاب تعفر

 ؟هم :قرلا

 سو : ناكسشترفلا نابهرلا
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 56ه : سدور

 7 ءالءءهز6ع4ة2 ؛) : ايسورلا

 «١1هكنأ 53: ملءالب « الاب
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 تماما

 و : يزل

 عم هتز
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 ممم : اشاب ىيزلا

 ١.١ : ةيركبلا بنيز

 سا

 ٠١١ , هيب : تاداسلا

 ١مل : هييلداس
 ساو : وجيفار قود ىرافاس

 م. : ريلبه تناس

 ه4 ؛ ؟9 : دراتوج ناس



 ع ع جاسم

 ؟؟م : نوج تنس

 م موس : نآائرام ناس

 س.ع ؛ م. : نولبات نوسئاس

 ١مم ؛ ؟م5 : لوبتسابس

 امو : هئلس

 م4 ؛ 1105 11/0 : ىقايقسيس

 8.4 1 وبس

 تراويتس : ١ 61٠١؟١
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 ع مو 01١ : فلكذدر دروفتارتس
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 . م.م : اينيدرس

 7246 : ىئكرس

 مدا : ىيتسس
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 مسا : هاضقلا ىضاق

 معرب : نوداق

 ه.. : ىسنرفلا نوناقلا
 مسي : نابق

 م. : هينايقلا

 مو : اشاب ناطبق

 0 :لوقيبقلا
 ؟.ا/ : جروج هرق

 ممم : نالوج هرق

 منو : قطصم هرق
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 موي. : مشقلا
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 مو :رطق

 مس»عو : فيطقلا

 و4. ءاؤجو 2لوسم : ةرعأتلا ةعلق
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 مو, : مرقلا
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 ءممب 2 اوالإ 2او6 : ةيوق

 اضطأ تاظنو

 موي. : ةئروقلا

 مو ع ؛١ : ايسورلا رصيق

 وم : ناوريقلا
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 ؟ .ا/ : سايرتس دوباك

 7 : نوسياكلا

 سر. : نآباك

 ميمو سر وس ,كيلوثاكلا
 هو : ىسورولراك

 معا هيو : زفولراك
 ؛. : ( رئارجلا ) هييراكلا
 هو :لاكيراك

 ؟لل : رذأك

 عم : توكيلاك
 و : ( ردنكسا ) لسماك

 ١م لابو ةزدف :( كرتاب ( ليماك

 الب : ( لور ليماك
 ميو : هيلاك
 ؟مبب :تريورناك
 عم :لاربك

 م.م : ( ةرسأ) ليدبك
 مو: سدنملا باتكلا

 مو ع : ةيناثلا نيرثك

 م74 : ( نوفشيط ) نوفزتك
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 . قارعلا

 مب ء سمس : ناتسدرك
 ماير ع سب عمو : كركرك
 هأ : نامرك

 سبر ءسوب : هاشتمرك
 اذه ( 8١ « مل: تيرك

 16ه : اقوسك

 سيب .مد9 61ه : (نتباكلا) ىسك
 مو

 ؟.رم.: نارشك
 3و3 : كيرمالا فشكلا

 ىلا , ىويسألا فشكلا

 ١و : ةبعكلا
 م. : رييلك

 موك : ايدلك

 96 : نفلك

 هو : اتكلك

 مج : شرس يج سويدواك

 موو هام :لزولك
 ١ ؛إ هلم ءمع : ريباك

 مم. ؛؟؛م : نريلاكلا
 بإب ء اله ءا/4 :ويمروفوبك

 سو : كولابك

 ؛؟ : اكشتبك

 هع : (ض) جنكلا

 - : (ردنسكلا) كيلجنك

 ؟// : دووجنك
 منج ىدنك

 سوي ؛ نيكب ىف ةينيتاللا ةسينكلا
 سومو : ةسيئكلا

 ميس ؛ مو. : ةيكلا
 مدو.: ترك
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 ؟.4: سررك
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